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APRESENTAÇÃO
O presente Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) abrange o
período 2017 a 2021, e está em consonância com a legislação da educação
superior e com os atos normativos do MEC e do CNE, com destaque para o
Decreto Federal n° 5.773, de 9 de maio de 2006.
Este PDI foi construído para aportar à visão do fundador da Instituição
e dos membros da Mantenedora no sentido de qualificação da FAHESA/ITPAC
PALMAS e desenvolvimento de suas atividades. Foi debatido e aprovado pelo
Conselho Superior e serve como ponto de partida para as decisões
estratégicas institucionais.
Nele são elencados todos os elementos constitutivos previstos na
regulação, com destaque para o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os
objetivos, metas e ações para o período de vigência do Plano.
Este novo referencial filosófico está expresso no Projeto Pedagógico
Institucional e em diversas partes do presente Plano de Desenvolvimento
Institucional.
Desta forma, a FAHESA/ITPAC PALMAS declara seu compromisso
com a educação superior com qualidade e com este PDI, no sentido de
viabilizá-lo integralmente.
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I– PERFIL INSTITUCIONAL

1. Descrição da Instituição

1.1. Mantenedora
INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS LTDA ITPAC
CNPJ: 02.941.990/0006-00
Pessoa Jurídica de Direito Privado, com fins lucrativos, Sociedade Civil
Quadra 202 sul Rua NSB Conjunto 02 lote3 CEP 77.020-452.
Plano Diretor Sul
Palmas/TO
CEP: 77015012

1.2. Mantida
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, ECONÔMICAS E DA SAÚDE FAHESA/ITPAC PALMAS
Quadra 202 sul Rua NSB Conjunto 02, lote 3 CEP 77.020-452.
Plano Diretor Sul
Palmas/TO
CEP: 77015012

A FAHESA/ITPAC PALMAS foi credenciada pelo Decreto Estadual 724 e
deu início ao processo de migração para o Sistema Federal de Ensino em
2011, com base no Edital SERES 01/2011.
Em 2017, o processo n. 201108704 de migração recebeu parecer
satisfatório da SERES/MEC, tendo sido liberado do sobrestamento, voltando a
seu tramite.
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1.3. Histórico de Implantação e Desenvolvimento da Instituição
O INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS
LTDA,

entidade

de

direito

privado,

com

fins

lucrativos,

CNPJ

nº

02.941.990/0006-00, tendo seus atos jurídicos registrados sob o NIRE
17900090329, é a Mantenedor da FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS,
ECONÔMICAS E DA SAÚDE - FAHESA/ITPAC PALMAS, na cidade de
Palmas, no Estado de Tocantins.
A FAHESA/ITPAC PALMAS foi credenciada pelo Decreto Estadual 724
e deu início ao processo de migração para o Sistema Federal de Ensino em
2011, com base no Edital SERES 01/2011. Em 2017, o processo de migração
recebeu parecer satisfatório da SERES/MEC.
A FAHESA/ITPAC PALMAS tem por objetivo ofertar cursos superiores
de Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Tecnologia), de Pós-Graduação e
Extensão, com o intuito de formar profissionais e/ou aprimorar o conhecimento
daqueles que já atuam no mercado.
A Mantenedora coloca o seu patrimônio à disposição da mantida, que é
por esta administrada de pleno direito, nos limites da Lei e das resoluções
específicas.
A FAHESA/ITPAC PALMAS baseia-se no seu Regimento Geral, no
Estatuto de Constituição da Mantenedora, na legislação federal e nas normas
complementares estabelecidas pela Administração Superior da Instituição.
A FAHESA/ITPAC PALMAS, que ainda se encontra em processo de
migração para o sistema federal de ensino, será uma instituição que tem
compromisso com o saber de transformação, com a cidadania, com a cidade e
seu entorno. Este compromisso se cumprirá ao ofertar cursos absolutamente
relacionados à conjuntura e a seus desdobramentos.
Paralelamente ao desenvolvimento dos seus cursos de graduação, a
FAHESA/ITPAC PALMAS ofertará cursos de Pós-Graduação Lato Sensu em
diversas áreas. Implantará e desenvolverá, também, importantes projetos de
Extensão nas áreas humanas e sociais, sendo alguns em parceria com a
comunidade onde está inserida.
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Desse modo, a inserção regional da FAHESA/ITPAC PALMAS se faz
cogente e, cada vez mais a Instituição, procurará fortalecer esta conjuntura,
quando dimensiona no seu PDI a abertura de cursos, para consolidar o seu
projeto acadêmico.
Sua

migração

para

o

Sistema

Federal

de

Ensino

ocorre

concomitantemente com os cursos autorizados:
Medicina – Decreto Nº 3931, 13/01/2010, DOE Nº 3055 e Portaria Nº

294, 07/07/2016, DOU Nº 131
Odontologia – Decreto Nº 2327, 10/02/2005, DOE Nº 1860 e Portaria
Nº 214, 17/05/2013, DOU Nº 96.
Devido ao processo de migração, os cursos já autorizados no sistema
estadual serão objeto de renovação de reconhecimento no Sistema Federal.
A FAHESA/ITPAC PALMAS nasce com o compromisso de ser
reconhecida por parte dos alunos e da comunidade local de modo geral. Com
seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI elaborado para o quinquênio
(2017 a 2021), a Instituição planeja contribuir para satisfazer a demanda por
formação profissional que cresce com o número de alunos que concluem o
ensino médio e desejam ingressar no mercado de trabalho.
A

FAHESA/ITPAC

PALMAS engaja-se assim no processo de

desenvolvimento, que se verifica na região e ocupa, com empenho e
dedicação, as oportunidades criadas por uma sociedade que caminha a passos
largos para ampliar sua participação no cenário nacional na medida em que o
fortalecimento dos investimentos privados e a modernização do Estado criam
novas solicitações e estímulos nas áreas da produção e do conhecimento.
As perspectivas de crescimento do Estado do Tocantins promoveram a
sensibilização dos mantenedores que, ao conceber a FAHESA/ITPAC
PALMAS, no seu projeto pedagógico, vocacionando para o caminho da
reflexão da realidade regional de acordo com os princípios do desenvolvimento
sustentável.
Vivemos

em um país

que, apesar das

suas

potencialidades

econômicas e riquezas naturais, vêm, ao longo dos tempos, apresentando
problemas estruturais expressivos. Significativas taxas de analfabetismo e
mortalidade infantil, índices de criminalidade e homicídios, deficiências na
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infraestrutura de transportes, concentração de renda em detrimento da miséria
de muitos, baixa competitividade na maioria das empresas brasileiras em
âmbito internacional, dificuldade de acesso da maioria da população a serviços
médicos e educacionais de qualidade, baixos níveis de avanço tecnológico,
entre outros, são alguns dos problemas habitualmente noticiados pela
imprensa nacional. Apesar de algumas melhoras pontuais, acreditamos que
apenas com um ciclo contínuo de desenvolvimento econômico em todas as
regiões do país será possível a solução significativa de boa parte dos
problemas estruturais da atualidade. Para tanto, acredita-se que a melhor
receita necessária para a obtenção de tal feito, inclusive já adotada por outros
países, passa

pela

adoção

de

práticas

educacionais

consistentes

e

permanentes. Dessa forma, as IES têm funções estratégicas para o avanço
social e econômico do Brasil.
São muitas as possibilidades socioeconômicas criadas no atual
momento por que passa a sociedade palmense. Como sempre, tais
possibilidades precisam orientar-se a partir de referências científicas e culturais
que abram novos horizontes de desenvolvimento autossustentado. Para tanto,
as instituições de ensino desempenham papel único e insubstituível, como,
aliás, tem sido amplamente reconhecido pela sociedade brasileira.
A cidade de Palmas, sua circunvizinhança, estados vizinhos e toda a
Região Norte são áreas de abrangência desejada pela Faculdade.
A

FAHESA/ITPAC

fundamentada

nos

PALMAS

paradigmas

que

orientará

suas ações acadêmicas

norteiam

este

milênio:

inovação,

antecipação e excelência.
Inovará na medida em que utilizará estratégias, processos, controles e
avaliações de acordo com os modernos princípios da pedagogia e das
organizações.
Antecipar-se-á quando oferecer, com base na análise de cenários
futuros, cursos de graduação, pós-graduação, de extensão e programas
diferenciados, que serão essenciais para a formação de um novo profissional,
que esteja apto a competir no mercado de trabalho, atual e futuro, contribuindo
dessa forma para o progresso de Palmas e do Brasil.
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Finalmente, buscará a excelência do seu processo educacional por
meio de um projeto pedagógico moderno, com atividades permanentes que
envolverão estudos em bibliotecas, pesquisas na Internet, aulas práticas,
visitas técnicas, palestras, seminários, etc., colocando em primeiro plano a
qualidade dos serviços e, consequentemente, a satisfação dos alunos.

1.4 – Missão, Visão e Valores
A FAHESA/ITPAC PALMAS vem se estabelecer de forma a fortalecer e
ampliar sua atuação na região administrativa em Palmas, em função de
decisão

estratégica

de

sua

entidade

mantenedora.

O

ideário

da

FAHESA/ITPAC PALMAS perpassa sua missão e compõe a sua visão, tendo
como base seus valores, sendo eles:
MISSÃO: Desenvolver e disseminar competências a partir do
ensino, pesquisa e extensão que formem profissionais capazes de
transformar o Brasil a partir de suas regiões.
Visão: A Faculdade de Ciências Humanas, Econômicas e da Saúde
- FAHESA/ITPAC

PALMAS, visa

estar entre

as

melhores

Instituições de Ensino Superior do Brasil, gerando valor para os
alunos, colaboradores, mantenedores e sociedade.
VALORES:
Foco no aluno – Atender os alunos com presteza, dedicação e
eficiência superando suas expectativas.
Valorização de colaboradores – Reconhecer o valor de todos os
colaboradores com respeito e dignidade promovendo o entusiasmo e
satisfação.
Honestidade – Praticar a honestidade ética, moral e intelectual nos
relacionamentos internos e externos.
Comprometimento – Ter atitude e proatividade para atuar em defesa
da Missão da Instituição.
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Foco em resultado – Agir com simplicidade e contar com a inovação
para buscar os resultados que nos levarão à nossa Visão.
Responsabilidade

Social

–

Promover

o

bem-estar

social e

desenvolver ações sustentáveis para o meio ambiente.

1.5. Áreas de Atuação Acadêmica
A FAHESA/ITPAC PALMAS atuará em cursos superiores com a oferta
de cursos de graduação e de pós-graduação, desenvolvendo políticas de
ensino, iniciação científica e de extensão, além de contemplar, plenamente,
ações acadêmicas e administrativas que possibilitam a implementação das dez
dimensões do SINAES.
A atuação da FAHESA/ITPAC PALMAS tem como referencial a
legislação da educação superior, os atos normativos do MEC e do CNE e os
atos institucionais, bem como a base filosófica expressa no seu Projeto
Pedagógico Institucional.
Assim, a FAHESA/ITPAC PALMAS avança no sentido da sua vocação
institucional que é formar profissionais em várias áreas de conhecimento,
garantindo a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe, a visão humanista e os
postulados éticos.

1.6. Objetivos e Metas da Instituição
Para a atuação da FAHESA/ITPAC PALMAS, foram estabelecidos os
seguintes objetivos institucionais no período de vigência deste PDI – 2017 a
2021.

OBJETIVO GERAL:

Promover a educação integral do ser humano, por meio do Ensino, da
Extensão e da Investigação Científica, nas diversas áreas de conhecimento,
visando à formação acadêmica e profissional de qualidade, em consonância
com as exigências do Século XXI, incorporando inovações científicas e
tecnológicas,

que

contribuam

para

o

desenvolvimento

socioambiental,
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econômico, político e cultural de Palmas, do Tocantins, da Região Norte e do
País.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Promover a formação integral do ser humano, por meio dos seus diversos
cursos superiores, estimulando a produção cultural e o desenvolvimento do
senso crítico e do pensamento reflexivo;
 Qualificar profissionais, nas diversas áreas de conhecimento, aptos para a
inserção nos setores produtivos da sociedade civil, que possam contribuir
para o seu desenvolvimento pessoal e sua formação contínua;
 Otimizar ações que ampliem a interface da educação superior com a
sociedade civil, visando à difusão dos conhecimentos - produzidos;
 Estimular a iniciação à pesquisa, buscando o desenvolvimento do saber
científico, com base numa visão integral do ser humano e do meio em que
está inserido;


Promover a educação superior contextualizada com a Região, objetivando
o seu desenvolvimento e sua melhor inserção no contexto nacional, sem
perder a perspectiva da universalidade do conhecimento .

Para desenvolver seus objetivos, no compromisso de cumprir a sua
missão, a FAHESA/ITPAC PALMAS define as principais metas para o período
2017 a 2021, alocadas na seguinte perspectiva:
 Metas Institucionais
 Metas para o Ensino de Graduação
 Metas para o Ensino da Pós-Graduação
 Metas de Iniciação Científica e Extensão
 Metas de Gestão

METAS INSTITUCIONAIS
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As metas Institucionais, definidas para o quinquênio de vigência do
PDI em seus eixos principais são:
CRONOGRAMA
2017 2018 2019 2020 2021

METAS

AÇÃO

1. Finalizar
o
processo
de
migração para o sistema federal
de ensino
2. Consolidar
estrutura
que
possibilite gestão transparente,
ágil e pautada pelo planejamento
participativo;

Preparar a IES em todos os
sentidos de forma a obter
sucesso nesta migração

x

x

Ampliar estratégias de gestão
participativa

x

x

x

x

x

3. Implantar política orçamentária
vinculada às metas institucionais

Disponibilizar orçamento para
execução de projetos e
ações de incentivo

x

x

x

x

x

4. Consolidar infraestrutura física,
de recursos humanos e de
programas institucionais;

Disponibilizar recursos para a
manutenção da política de
aquisição
de
livros,
modernização de laboratórios

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Credenciar a modalidade de
EAD junto ao MEC

x

x

Abrir polos parceiros

x

x

Implantar o Mestrado

x

x

5. Manter corpos
docente e
técnico-administrativo
qualificados para a realização
das atividades institucionais;

6. Praticar a autoavaliação como
forma de instrumento de gestão

7. Proporcionar
ao
estudante
condições e meios para uma
educação integral;

8. Participar dos processos de
preservação da memória cultural
local e regional;

9. Ampliar a oferta de cursos em
diferentes níveis, e modalidades;
10. Implementar o núcleo de
Educação
à
Distância
e
credenciar pólos EAD nos termos
da legislação;
11. Implantar a Pós-graduação
Stricto Sensu;
12. Capacitar RH

Acompanhar a evolução do
quadro docente, quanto às
características de titulação,
regime de trabalho, carga
horária
e
produção
acadêmica.
Sistematizar e Ampliar as
atividades
inerentes
aos
processos de autoavaliação
Obter
Indicadores
de
Qualidade satisfatórios
Ampliar os convênios para
realização de práticas e
vivências
Incentivar e adquirir novas
Tecnologias de Informação e
Comunicação
Identificar necessidades
e
demandas regionais
Implementar
projetos e
cursos
de
extensão
sintonizados
com
as
necessidades e demandas
da comunidade local e
regional
Abrir novos cursos

Implementar curso de MBA
em Gestão IES

x

x

x

x

x
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13. Manter
intercâmbio
instituições,
nacionais
estrangeiras;
14. Oferecer
serviços
qualidade.

com
ou
de

Ampliar o número de cursos
de capacitação

x

x

x

x

x

Promover
convênios

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

parcerias

e

Garantir o cumprimento do
perfil geral dos egressos

METAS PARA O ENSINO DE GRADUAÇÃO

As metas para o Ensino de Graduação, definidas para o quinquênio
de vigência do PDI em seus eixos principais são:

METAS

1. Implementar, em caráter
permanente,
práticas
permitam a utilização de
novas
tecnologias
de
comunicação e informação

AÇÕES
Adequar a infraestrutura ao
desenvolvimento de práticas
pedagógicas inovadoras
Disponibilizar salas de aulas
invertidas
Adquirir telas interativas e
capacitar
docentes
para
utilização
Aprimorar o processo de
avaliação de aprendizagem
nos cursos de graduação

2. Fortalecer o papel docente
orientador,
mediador
e
incentivador do conhecimento;

3. Adequar,
as
estruturas
curriculares de cada área, em
consonância com as DCN e
com
os
movimentos
da
sociedade e do mercado de
trabalho
4. Consolidar as atividades
de nivelamento, inclusão e
apoio psicopedagógico
5. Empreender
processo
educativo que contribua para
a formação de profissionais
competentes e atualizados,
capazes
de
atender
às
necessidades do mercado e
satisfazer às demandas da
sociedade;

Analisar o desempenho do
corpo
docente
e
o
comprometimento
com
a
qualidade do Ensino.
Alinhar atividades que gerem a
qualidade do ensino.
Atualizar PPCs e Matrizes
Curriculares
Acompanhar o impacto dos
resultados
das
avaliações
institucionais realizadas pela
CPA
no
aprimoramento
cursos.
Fortalecer
as
ações
de
atendimento discente
Implementar
um
programa
institucional de Nivelamento
Implantar novos cursos de
graduação
Desenvolver o programa de
formação continuada
Desenvolver
curso
de
formação
em
gestão
acadêmica
para
os
coordenadores de curso

CRONOGRAMA
2017 2018 2019 2020 2021

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Expandir
os
campos
de
estágio curricular obrigatórios

6. Incentivar a autoavaliação,
envolvendo as dimensões do
SINAES
7. Abrir cursos na modalidade
de EAD

Otimizar o atendimento ao
aluno e às comunidades
interna e externa
Fortalecer CPA
Fortalecer a cultura avaliativa
no
desenvolvimento
do
processo de avaliação interna
quanto externa.
Autorizar o funcionamento de
cursos por ano na modalidade
à distância

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

METAS PARA O ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO

As metas para o Ensino da Pós-Graduação, definidas para o
quinquênio de vigência do PDI em seus eixos principais são:

METAS

CRONOGRAMA

ACÕES

2017 2018 2019 2020

Implantar cursos de Lato Sensu
1. Promover a integração
entre
o
ensino
de
graduação com os da pósgraduação em todas as
áreas de conhecimento
2. Atualizar os recursos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Implantar Mestrado
Levantar junto aos
áreas de interesse.

egressos,

Criar mecanismos de fidelização
de alunos para a pós-graduação
Favorecer o intercâmbio

x

2021

METAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO

As metas de Iniciação Científica e Extensão, definidas para o
quinquênio de vigência do PDI em seus eixos principais são:

METAS

ACÕES

1. Ampliar a integração e o
atendimento das atividades
de extensão, em especial, no
campo da educação e da
responsabilidade social;

Desenvolver projetos
de
assessoria para os
diversos
segmentos econômicos da região
Ampliar
a
visibilidade
dos
diversos
projetos
de
responsabilidade
social
desenvolvidos pela IES
Acolher a terceira idade nas
ações de extensão

CRONOGRAMA
2017 2018 2019 2020 2021

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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2. Desenvolver as políticas
de pesquisa e de extensão,
3. Envolver-se
com
a
comunidade por meio das
atividades
de
ensino,
pesquisa e extensão
4. Desenvolver
programas
de investigação científica e
de extensão

Identificar
demandas
da
comunidade
Implementar projetos e cursos de
extensão
Difundir conhecimentos e em
contrapartida, retroalimentar-se
Manter-se sintonizado com a
realidade

x

x

x

x

Ampliar em 30% o numero de
programas de IC e Extensão

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

METAS DE GESTÃO

As metas de Gestão para o Ensino de Graduação, definidas para o
quinquênio de vigência do PDI em seus eixos principais são:

METAS
1. Consolidar uma estrutura
organizacional que possibilite
a gestão transparente, ágil e
pautada pelo planejamento
participativo;
2. Aperfeiçoar as práticas
gerenciais
3. Consolidar estratégias de
gestão participativa

4. Rever a política interna
orçamentária e financeira

5. Avaliar a infraestrutura
para
o atendimento das
atividades
de
ensino,
pesquisa e extensão.
6. Avaliar a adequação dos
locais
de
convivência
e
serviços de alimentação.
7. Abrir novos cursos de
EAD

ACÕES
Implantar
a
estrutura
organizacional configurada no
novo organograma
Avaliar o Plano de Gestão e
sua
adequação
para
o
cumprimento
das
metas
institucionais
Utilizar como referência a
avaliação institucional
Dinamizar
os
órgãos
colegiados
Analisar
os
objetivos
acadêmicos
Atualizar o Plano orçamentário
de
forma
a
garantir
o
cumprimento da missão desta
IES. Implementar o plano de
investimentos

CRONOGRAMA
2017 2018 2019 2020 2021

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Implementar estratégias de
aumento
de
receita
e
racionalização das despesas

x

x

x

x

Aquisição de equipamentos e
recursos pedagógicos.

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Revitalização e modernização
da cantina e espaços de
convivência.
Abrir anualmente dois cursos
em EAD
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Assim, a FAHESA/ITPAC PALMAS avança no sentido da sua vocação
institucional que é formar profissionais em várias áreas de conhecimento,
garantindo a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe, a visão humanista e os
postulados éticos.
1.7. Programação de Oferta de Cursos
A FAHESA/ITPAC PALMAS tem uma programação de abertura de
novos cursos que garantirá o atendimento as necessidades da região e
também o crescimento da Instituição.

CURSO DE GRADUAÇÃO

PREVISÃO DE
SOLICITAÇÃO

Direito

2017

Psicologia

2017

Curso Superior de Tecnologia em Jogos Digitais

2018

Arquitetura e Urbanismo

2019

Engenharia Civil

2019

Engenharia de Controle e Automação

2019

CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU

PREVISÃO DE
SOLICITAÇÃO

Implantodontia

2018

Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial

2018

Endodontia

2019

Estomatologia

2019

CURSO DE EXTENSÃO

PREVISÃO DE
SOLICITAÇÃO

Laser em Odontologia

2020

Odontologia Hospitalar

2020
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II. PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL

1. Introdução

O

Projeto

Pedagógico

Institucional

(PPI) integra

o

Plano

de

Desenvolvimento Institucional, como um dos itens a fundamentar o saber e o
fazer das Instituições de Educação Superior.
O PPI constitui-se em um instrumento político, filosófico e teóricometodológico que evidencia as políticas acadêmicas, de ensino, pesquisa e
extensão, considerando

a sua perspectiva histórica, inserção regional,

vocação, missão, visão e objetivos gerais e específicos. O PPI tem caráter
propositivo, apresentando concepções e princípios em consonância com a
legislação do ensino superior e com as diretrizes vigentes que caracterizam o
referencial para a elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos e para o
planejamento das ações educacionais pertinentes.
O Projeto Pedagógico Institucional revela a filosofia organizacional e
educacional, bem como as diretrizes e estratégias de desenvolvimento e
atuação a curto, médio e longo prazo, constituindo-se em instrumento balizador
da gestão, expressando a prática pedagógica de seu curso atual e de outros
que

sejam

incorporados

à

instituição, norteando

as

suas

atividades

educacionais, atendendo à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei No
9.394/96) para integrar-se ao atual cenário de mudanças e estabelecer
princípios norteadores para as atividades de ensino,iniciação científica e
extensão, bem como para a sua articulação.
Entre os princípios fundamentais que atribuem a identidade da
FAHESA/ITPAC

PALMAS,

destacamos

o

envolvimento

direto

com a

comunidade. O discente está constantemente sendo desafiado pela prática a
ampliar os seus conhecimentos teóricos, articulando a ação-reflexão-ação, num
processo dialético de aprendizagem que começa com a postura investigativa
dos melhores métodos, das principais teorias e da integração com o real, em
suma, o discente deve aprender a aprender, sendo, desde o primeiro semestre,
estimulado a estudar pesquisando e pesquisar estudando.
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Por meio do envolvimento com a comunidade, o discente está
intervindo na realidade, contribuindo com a sua formação profissional,
capacitando-o tecnicamente e, cumprindo parte da missão do Projeto
Educacional que é a de levar o discente a aprender a fazer.
No entanto, a nossa preocupação jamais pode ser reduzida à
dimensão técnico-profissional da formação, é necessário desenvolver a
competência estética, a competência ética e política, com vistas à formação do
ser em todas as dimensões, do ser que deixa de ser indivíduo e assume a sua
condição de sujeito, autônomo e cidadão. Em síntese, queremos que o novo
profissional possa constantemente aprender a ser.
Por seus objetivos, a FAHESA/ITPAC PALMAS concebe a graduação e
a pós-graduação como atividade-fim da instituição e, principalmente, como
meio de se implementar o desenvolvimento econômico, social, científico,
tecnológico e cultural do país e da região onde esta inserida.
A FAHESA/ITPAC PALMAS coloca a qualidade como objetivo
primordial e tem por finalidade a construção de processo coletivo de articulação
de ações voltadas para a formação competente do profissional que pretende
formar. Neste sentido, se torna imprescindível à interação da Instituição com a
comunidade e os segmentos organizados da sociedade civil, como expressão
da qualidade social desejada para o cidadão a ser formado como profissional.

18

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2017 a 2021
FAHESA/ITPAC PALMAS

2. Inserção Regional
2.1 A Região Norte
A Região Norte ocupa uma grande área no país, correspondendo a
45,27% do Brasil, ontologicamente é a maior região brasileira em extensão
territorial. Neste território regional situam-se os estados mais extensos do
Brasil, Amazonas e Pará, respectivamente. Ainda, os três municípios
brasileiros mais extensos também estão localizados na macrorregião: Altamira,
Barcelos e São Gabriel da Cachoeira, que possuem cada um mais de 100.000
km², uma extensão superior a aproximadamente 105 países mundiais,
superando ainda a área dos estados de Alagoas, Sergipe, Rio de Janeiro e
Espírito Santo juntos. Limita-se ao sul com os estados de Mato Grosso e
Goiás, além da Bolívia, a leste com o Maranhão, Piauí e a Bahia, a oeste com
o Peru e com a Colômbia e a norte com Venezuela, Suriname, Guiana e
Guiana Francesa.
A Região Norte é a maior das cinco regiões do Brasil definidas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com uma área de
3.853.676,948 km² do território nacional, sendo superior à área da Índia e
pouco inferior à União Europeia.
É formada por sete Estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia,
Roraima e Tocantins. Suas maiores e principais cidades são Manaus, Belém e
Porto Velho. Está localizada na região geoeconômica da Amazônia, entre o
Maciço das Guianas (ao norte), o planalto Central (ao sul), a Cordilheira dos
Andes (a oeste) e o oceano Atlântico (a nordeste).
Os primeiros habitantes da Região Norte, como no resto do Brasil,
foram os indígenas, que compartilhavam uma diversificada quantidade de
tribos e aldeias, do período pré-colombiano até a chegada dos europeus. O
século XVII marca a chegada dos portugueses ao local, onde construíram
fortes militares para defender a região contra a invasão de outros povos,
em1616, ocasionando na fundação de Belém. As riquezas da Floresta
Amazônica também passaram a ser de interesse da Coroa Portuguesa. Com
os exploradores portugueses, vieram os missionários católicos para a região,
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com o objetivo de catequizar os índios. Os índios eram reunidos pelos
missionários em aldeias, chamadas de missões, sendo que muitas delas deram
origem a várias cidades, como Borba e Óbidos
A divisão territorial em países não coincide, necessariamente, com a
ocupação indígena do espaço geográfico; em muitos casos, há povos que
vivem dos dois lados de fronteiras internacionais, criadas muito depois de eles
já estarem na região. Os habitantes da Amazônia, desde o início da
colonização do século XVII até os presentes dias, dedicaram-se a atividades
extrativistas e mercantilistas, inserindo entre 1840 e 1910, o monopólio da
borracha, principalmente no Amazonas e Acre. Todo esse processo de
colonização gerou mudanças como a redução da população indígena, aumento
da identidade cabocla, mestiçagem entre brancos, negros e indígenas, redução
de espécies de plantas e animais e outras consequências.
Vários

personagens

surgiram da

miscigenação

de povos que

trabalharam nas terras amazônicas como os caboclos, os ribeirinhos, os
seringueiros e o balateiros, que até hoje residem no local e constituem a maior
parte da população.
Após a Segunda Guerra Mundial, a Amazônia passou a integrar o
processo de desenvolvimento nacional. A criação do Instituto Nacional de
Pesquisa da Amazônia (INPA) em 1952, a implantação das agências de
desenvolvimento regional como a Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM) e a Zona Franca de Manaus passaram a contribuir no
povoamento da região e na execução de projetos voltados para a região.
O

relevo

nortista

constitui-se

de

três

grandes

unidades

geomorfológicas: Planícies e Terras Baixas Amazônicas; Planalto das Guianas
e Planalto Central.
A Região Norte apresenta o clima mais úmido do Brasil, sendo comum
a ocorrência de fortes chuvas. As chuvas de convecção ou de "hora certa", em
geral, ocorrem no final da tarde.
Na Região Norte está localizado um importante ecossistema para o
planeta: a Amazônia. Além da Amazônia, a região apresenta uma pequena
faixa de mangue (no litoral) e alguns pontos de cerrado, e também alguns
pontos de matas galerias.
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Aprender as características físicas de uma região depende, em grande
parte, da capacidade de dedução e observação: na Região Norte, a latitude e o
relevo explicam a temperatura; a temperatura e os ventos explicam a umidade
e o volume dos rios; e o clima e a umidade, somados, são responsáveis pela
existência da mais extensa, variada e densa floresta do planeta, ou seja, a
Floresta Amazônica ou Hileia.
A Ilha de Marajó, no Estado do Pará, apresenta formações rasteiras de
Campos da Hileia que, por sua vez, ficam inundadas nos períodos de cheias
dos rios. É a maior ilha de água fluviomarinha do mundo. Grandes extensões
de cerrado podem ser encontradas nos estados de Rondônia, Tocantins e
Roraima.
Equivalendo a mais de um terço das reservas florestais do mundo, é
uma formação tipicamente higrofila, com o predomínio de árvores grandes e
largas (espécies latifoliadas), muito próximas umas das outras e entrelaçadas
por grande variedade de lianas (cipós lenhosos) e epífitas (vegetais que se
apoiam em outros). O clima da região, quente e chuvoso, permite o
crescimento das espécies vegetais e a reprodução das espécies animais
durante o ano todo. Isso faz com que a Amazônia tenha a flora mais variada do
planeta, além de uma fauna muito rica em pássaros, peixes e insetos.
A Floresta Amazônica apresenta algumas variações de aspecto,
conforme o local, junto aos rios, nas áreas permanentemente alagadas, surge a
mata de igapó, com árvores mais baixas. Mais para o interior surgem
associações de árvores mais altas, conhecidas como mata de várzea,
inundadas apenas durante as cheias.
Se não considerarmos a devastação, mais de 90% da área da Região
Norte é ocupada pela Floresta Amazônica ou equatorial, embora ela não seja a
única formação vegetal da Amazônia. Surgem ainda: Campos da Hileia, em
manchas esparsas pela região, como na ilha de Marajó e no vale do Rio
Amazonas; o cerrado, que ocupa grande extensão do Estado do Tocantins e
vastos trechos de Rondônia e Roraima, além da vegetação litorânea.
Apesar de ser a maior região em termos superficiais, é a segunda
menos populosa do Brasil, com 17 milhões de habitantes, à frente apenas do
Centro-Oeste. Isso faz com que sua densidade demográfica, 4,77 hab./km²,
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seja a menor entre as regiões do país. Essa pequena densidade populacional
na Região Norte e no Centro-Oeste faz com que hajam grandes "vazios
demográficos", sendo que uma das principais razões é a extensa área coberta
pela Amazônia, que por ser um ecossistema de floresta densa, dificulta a
ocupação humana.
A distribuição da população entre os Estados mantém o seu perfil
concentrado, embora mais atenuado, em apenas dois Estados: Pará e
Amazonas, onde residem 70% do total de habitantes. O Pará, sozinho,
corresponde a quase metade do total da população da região, seguido pelo
Amazonas que representa pouco mais de 20%. A população está concentrada,
sobretudo, nas capitais dos estados. Com mais de dois milhões de habitantes,
Manaus, capital do Amazonas, é o município mais populoso, concentrando
52,5% da população regional e 11,7% da Região, seguida por Belém, Pará,
com 1,4 milhões, que sozinha abriga 17,7% dos habitantes de seu estado e
8,3% do Norte.

Posição

Estado

População (em 2014)

% População Total

1

Pará

8.073.924

46,9%

2

Amazonas

3.873.743

22.50%

3

Rondônia

1.748.531

10.10%

4

Tocantins

1.496.880

8.60%

5

Acre

790.101

4.60%

6

Amapá

750.912

4.40%

7

Roraima

496.936

2.90%

Quanto à etnia, a população do Norte brasileiro é largamente formada
por mestiços, descendentes de indígenas e portugueses. Em Manaus, a maior
cidade da Região, é grande o número de descendentes de ingleses, franceses
e judeus, o que eleva o percentual de brancos na cidade, que chega a quase
40% da população. O que faz de Manaus a segunda capital com maior
percentual de brancos na Região Norte, só ficando atrás de Porto Velho. Já a
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população negra na Região Norte, está mais concentrada nos Estados do Pará
e Tocantins, Belém e Palmas. No século XX, o Norte também recebeu grande
migração dos nordestinos, que foram trabalhar nos seringais. Também há um
elevado número de migrantes, oriundos do sul e sudeste do Brasil na Região
Norte, migrantes gaúchos, catarinenses, paranaenses e também paulistas,
estão basicamente concentrados nos Estados do Amazonas, Rondônia e Acre.
Oito regiões metropolitanas brasileiras localizam-se na Região Norte do
Brasil: Região Metropolitana de Belém, Região Metropolitana de Boa Vista,
Região Metropolitana Central, Região Metropolitana de Macapá, Região
Metropolitana

de

Manaus,

Região

Metropolitana

de

Marabá,

Região

Metropolitana de Santarém e Região Metropolitana do Sul de Roraima. .
Entretanto, apenas duas delas possuem mais de dois milhões de habitantes:
Grande Manaus e Grande Belém.
A economia da região baseia-se nas atividades industriais, de
extrativismo vegetal e mineral, inclusive de petróleo e gás natural, agricultura e
pecuária, além das atividades turísticas.
Em 2010, o Produto Interno Bruto (PIB) da Região Norte representava
5,3% do PIB nacional. Foi a região brasileira que apresentou o maior
crescimento econômico em um período de oito anos, passando de 4,7% em
2002 a 5,3% em 2010, em concentração do PIB brasileiro. Com um
crescimento em volume do PIB de 14,2% e 74,2%, respectivamente, o
Tocantins foi o Estado que apresentou o maior crescimento em volume.
Entretanto, as maiores contribuições econômicas da Região em 2010
continuaram a vir dos Estados do Pará, Amazonas e Rondônia. No Pará,
destacou-se a recuperação internacional do preço do minério de ferro, que
representa um grande peso na economia do Estado. O Amazonas apresentou
uma grande recuperação da indústria de transformação, seriamente abalada
pela crise econômica de 2008.
Dos sete Estados da região, apenas Pará e Amazonas integram o
chamado "Grupo Econômico Intermediário", formado por nove estados
brasileiros que representam entre 2,6% e 1,2% da economia brasileira. Além
do Pará e Amazonas, que representam 2,1% e 1,6%, respectivamente, da
economia do país, fazem parte deste grupo os Estados de Goiás, Pernambuco,
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Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Maranhão e Mato Grosso do Sul. Os
demais Estados da região representam menos de 1% da economia brasileira.
Por ordem, seguem-se os Estados de Rondônia (0,6% da economia nacional),
Tocantins (0,5%), Acre (0,2%), Amapá (0,2%) e Roraima (0,2%).
Em relação à agricultura, têm crescido muito as plantações de soja.
Além da soja, outras culturas muito comuns na região são o arroz, o guaraná, a
mandioca, cacau, cupuaçu, coco e o maracujá.
A paisagem predominante na Região Norte - a grande Floresta
Amazônica - não é propícia à criação de gado. Apesar disso, a implantação de
projetos agropecuários vem estimulando essa atividade ao longo das rodovias
Belém-Brasília e Brasília-Acre, principalmente devido à facilidade de contato
com os mercados do Sudeste e Centro-Oeste. A pecuária praticada é do tipo
extensivo e voltada quase que exclusivamente para a criação de bovinos.
Grandes transnacionais aplicam vultosos capitais em imensas propriedades
ocupadas por essa atividade.
O extrativismo vegetal, que já foi a mais expressiva da Região Norte,
perdeu importância econômica nos últimos anos. Atualmente, a madeira é o
principal produto extrativo da região, a produção se concentra nos estados do
Pará, Amazonas e Rondônia. A borracha já não representa a base econômica
da região, apesar de ainda estar sendo produzida nos Estados: Amazonas,
Acre e Rondônia. Como consequência do avanço das áreas destinadas a
agropecuária, tem ocorrido uma grande redução das áreas dos seringais.
O extrativismo animal, representado pela caça e pesca, também é
praticado na região. Possuindo uma fauna extremamente rica, a Amazônia
oferece grande variedade de peixes - destacando-se o tucunaré, peixe-boi, o
tambaqui e o pirarucu -, bem como tartarugas e um sem-número de outras
espécies. O produto dessa atividade, geralmente, vem completar a alimentação
do habitante do Norte, juntando-se em sua mesa ao arroz, à abóbora, ao feijão,
ao milho, à banana, à batata, etc.
O extrativismo mineral baseia-se na prospecção e extração de minerais
metálicos, como ouro, na serra pelada, diamantes, alumínio, estanho, ferro em
grande escala na Serra dos Carajás, Estado do Pará e manganês e níquel,
noroeste do Pará, encontra-se a mineração Rio do Norte (bauxita), na Serra do
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Navio, estado do Amapá; e extração de minerais fósseis, como o petróleo e o
gás natural do campo de Urucu, no estado do Amazonas, no município de
Coari, o que o tornam o terceiro maior produtor de petróleo do Brasil. No
Distrito de Bom Futuro, em Ariquemes, no Estado de Rondônia encontra-se a
maior mina de cassiterita a céu aberto do mundo; em Espigão D'Oeste,
encontra-se uma mina de diamantes propriedade dos índios Cinta Larga.
Quanto ao setor secundário – indústria, não há uma verdadeira
economia industrial na Amazônia. Existem, isto sim, algumas poucas indústrias
isoladas, geralmente

de

beneficiamento

de produtos agrícolas ou do

extrativismo. As únicas exceções a esse quadro ocorrem em Manaus, onde a
isenção de impostos, administrada pela SUFRAMA (Superintendência da Zona
Franca de Manaus), mantém cerca de 500 indústrias. Entretanto, apesar de
empregar expressiva parcela da mão-de-obra local, somente agora foi
implantado o Polo de Biotecnologia, através do qual será possível explorar as
matérias-primas regionais. Na maioria são filiais de grandes indústrias
eletrônicas, quase sempre de capitais transnacionais, que produzem aparelhos
eletrônicos, motocicletas, relógios, aparelhos de ar-condicionado, CDs e DVDs,
suprimentos de informática e outros, com componentes trazidos de fora da
região. E também polos indústrias na Região Metropolitana de Belém, em
Marabá e Barcarena (polos metalomecânicos) em Porto Velho e em Santana
(Amapá).
A Região Norte tem priorizado a oferta e a redistribuição de energia
para seus Estados. O Pará, por exemplo, concluiu a linha Tramoeste, que leva
a energia de Tucuruí, no rio Tocantins, até o oeste paraense. No Amazonas,
como a planície da bacia amazônica inviabiliza a construção de hidrelétricas, o
Estado investe no gás natural. Os maiores consumidores são as geradoras de
energia elétrica, que passarão a usar o novo combustível em substituição ao
óleo diesel para movimentar as turbinas de suas termelétricas. O programa
federal de eletrificação rural "Luz no Campo", atende aos Estados de
Rondônia, Acre, Roraima, Pará e Tocantins.
Quanto ao setor terciário, a malha rodoviária na região não é muito
extensa. Boa parte das rodovias existentes na região foram construídas com o
intuito de integrar essa região às outras regiões do país. Como exemplo, tem-
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se a rodovia Transamazônica, a rodovia Belém-Brasília e a BR-364 (CuiabáPorto Velho-Rio Branco).
Em relação à malha ferroviária, duas ferrovias possuem destaque: A
estrada de ferro Carajás, que vai de Marabá, Estado do Pará, a São Luís,
capital do Estado do Maranhão (Região Nordeste) e a Estrada de Ferro do
Amapá, que transporta o manganês e o níquel, extraídos na Serra do Navio até
o Porto de Santana, em Macapá, capital do Estado do Amapá. Uma outra
estrada de ferro importante para a região foi a ferrovia Madeira-Mamoré,
localizada no Estado de Rondônia e que foi construída no início do século XX,
com o intuito de escoar a borracha produzida nessa região e na Bolívia para o
Oceano Atlântico, através dos Rios Madeira e Amazonas, até os portos de
Manaus e Belém. Atualmente essa ferrovia encontra-se desativada.
Na Amazônia Central os meios de transporte mais utilizados são
barcos e aviões, e existem aeroportos em quase todos os municípios da região.
O transporte por estradas só existe de verdade no sul e leste do Pará, no sul
do Amazonas, entre os municípios mais próximos de Manaus e nos estados do
Acre e Rondônia. Manaus é um dos maiores centros de movimentação de
cargas no país e é servida pelo transporte rodoviário interestadual com carretas
embarcadas em balsas e transportadas até os portos de Belém e Porto Velho.
O Rio Amazonas permite a navegação de navios de grande porte, de qualquer
calado, e Manaus também é servida por esse modal.

2.2 O Estado do Tocantins
O Tocantins é uma das 27 unidades federativas do Brasil, sendo o seu
mais novo estado. Está localizado a sudeste da Região Norte e tem como
limites Goiás a sul, Mato Grosso a oeste e sudoeste, Pará a oeste e noroeste,
Maranhão a norte, nordeste e leste, Piauí a leste e Bahia a leste e sudeste.
Ocupa uma área de 277.720,520 km², pouco maior que o Equador,
Burkina Faso e Nova Zelândia. Sua capital é a cidade planejada de Palmas.
O Estado de Goiás tinha uma região geográfica extensa e uma grande
diferença no modo de vida dos habitantes das regiões ao norte e ao sul do
estado. Sendo a capital Goiânia localizada mais a sul, e com a construção de
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Brasília, o sul de Goiás rapidamente se desenvolveu, se tornando uma região
próspera e rica, com grande ênfase na indústria e no agronegócio, um estado
promissor a novos investimentos, com grandes usinas hidrelétricas em
construção e em projeto, como em Itumbiara, Cachoeira Dourada e Serra da
Mesa. Assim, a região sul de Goiás se desenvolvia a todo vapor.
Devido à distância e terras com pouca cultura pela falta de tecnologia
para cultivos agrícolas, o norte goiano sempre foi atrasado em relação ao resto
do Estado. Assim, a população e autoridades dessa região, preocupadas com
o desenvolvimento, decidiram não mais brigar para que o governo de Goiás
olhasse para o norte, optaram por se libertar e constituíram um novo Estado
brasileiro. Nasceu a ideia do que, futuramente, se tornou o Estado do
Tocantins.
Em 5 de outubro de 1988, o norte de Goiás finalmente foi emancipado,
passando a se chamar Tocantins, inserido na Região Norte. Em 1º de janeiro
de 1989, o novo estado foi oficialmente instalado. O girassol tornou-se a plantasímbolo do Estado. Sua flor amarela, aberta em várias pétalas, simboliza o sol
que nasce para todos. As cores oficiais do estado são o amarelo, o azul e o
branco.
Na bandeira nacional e no selo nacional do Brasil, o Tocantins é
representado pela estrela Adhara (ε Canis Majoris).
A vegetação do Tocantins é bastante variada; apresenta desde o campo
cerrado, cerradão, campos limpos ou rupestres a floresta equatorial de
transição, sob forma de "mata de galeria", extremamente variada.
A vegetação é o espelho do clima. Em área, o cerrado ocupa o primeiro
lugar no estado do Tocantins. As árvores do cerrado estão adaptadas à
escassez de água durante uma estação do ano. Caracterizam-se por uma
vegetação campestre, com árvores e arbustos esparsos, útil à criação
extensiva do gado, por ser uma vegetação de campos naturais, em espécie
vegetal dos diferentes tipos de cerrado.
De maneira geral podemos afirmar que a cobertura vegetal predominante
no Tocantins é o cerrado, perfazendo um percentual superior a sessenta por
cento. O restante é composto por florestas esparsas que podem ser
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identificadas, sobretudo, nas Bacias hídricas Tocantins-Araguaia – Paranã e
seus afluentes.
Os recursos naturais de origem vegetal que merecem maior destaque no
Tocantins são: o coco babaçu, o pequi e o buriti. O babaçu é rico em celulose e
óleo, que, ao lado do pequi é aproveitado nos pratos típicos da regi ão. O coco
tem grande valor industrial, pois serve para a fabricação de gorduras, sabões e
sabonetes. A casca do coco serve como combustível e a palha do babaçu
presta-se para o fabrico de redes, cordas, cobertura de casas etc.
Outra riqueza vegetal largamente explorada é a produção da madeira-delei.
O relevo do estado do Tocantins é sóbrio. Pertence ao Planalto Central
Brasileiro. Caracteriza-se, sobretudo, pelo solo sob cerrados, predominando,
na sua maioria, superfícies tabulares e aplainadas, resultantes dos processos
de pediplanação.
O Estado, num todo, é caracterizado por variadas gamas de rochas
ígneas e metamórficas do complexo cristalino e unidades sedimentares de
diversas idades.
O clima predominante no estado é o tropical seco, que é caracterizado
por uma estação chuvosa (de outubro a abril) e outra seca (de maio a
setembro). É condicionado fundamentalmente pela sua ampla extensão
latitudinal e pelo relevo de altitude gradual e crescente de norte a sul, que
variam desde as grandes planícies fluviais até as plataformas e cabeceiras
elevadas entre duzentos e seiscentos metros, especialmente pelo relevo mais
acidentado, acima de seiscentos metros de altitude, ao sul.
Há uma certa homogeneidade climática no Tocantins. Porém, por sua
grande extensão de contorno vertical definem-se duas áreas climáticas
distintas.
A hidrografia do Estado do Tocantins é delimitada a oeste pelo Rio
Araguaia e ao centro pelo Rio Tocantins. Ambos correm de sul para norte e se
unem no município de Esperantina, banhando boa parte do território
tocantinense.
O Estado do Tocantins possui várias Unidades de Conservação de âmbito
Federal e Estadual. As unidades de conservação federais são: Parque
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Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba, Parque Nacional do Araguaia,
Estação Ecológica da Serra Geral do Tocantins, Área de Proteção Ambiental
dos Meandros do Rio Araguaia, Área de Proteção Ambiental Serra da
Tabatinga, Reserva Extrativista do Extremo Norte do Tocantins. Dentre as
unidades de conservação estaduais citamos: Parque Estadual do Cantão,
Parque Estadual do Jalapão, Parque Estadual do Lajeado, Monumento Natural
das Árvores Fossilizadas do Estado do Tocantins, Área de Proteção Ambiental
das Nascentes de Araguaína, Área de Proteção Ambiental do Rio Taquari,
Área de Proteção Ambiental Foz do Rio Santa Teresa, Área de Proteção
Ambiental Ilha do Bananal/Cantão, Área de Proteção Ambiental Jalapão,
outros. Em 5 de abril de 2005, através da Lei Estadual nº 1.560, o Governo do
Estado do Tocantins instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação
(SEUC), estabelecendo os critérios e normas para a criação e gestão das
unidades estaduais.
O Tocantins, Estado mais novo da nação, é conhecido como uma terra
nova, de novas possibilidades e oportunidades, atrativa para migrantes e
propícia ao aporte de novos investimentos com uma série de incentivos fiscais:
a

economia

tocantinense

está

assentada

em

um

agressivo

modelo

expansionista de agroexportações e é marcada por seguidos recordes de
hiper-superávits primários: cerca de 89% de sua pauta de exportação é soja
em grão, cerca de 10% é carne bovina e 1% outros, revelando sua forte
inclinação agropecuária.
Em 2005, Tocantins exportou 158,7 milhões de dólares e importou 14,3
milhões. Sua indústria é principalmente a agroindústria, centralizada em seis
distritos instalados em cinco cidades-polo: Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto
Nacional e Paraíso do Tocantins. Sua indústria é ainda pequena e voltada
principalmente para consumo próprio.
O potencial exportador do estado vem aumentando consideravelmente,
tendo o Tocantins, em 2015, exportado acima U$S 600.000.000,00 (seiscentos
e quarenta e quatro milhões de dólares), divididos principalmente em soja
(69,37%), carne bovina congelada (20,29%), álcool etílico (3,35%), carne
bovina (2,58%) e miúdos comestíveis (1,34%).
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Boa parte de suas importações é de maquinário, material de construção,
ferro e aeronaves de pequeno porte, produtos que representam a base de um
expansionismo econômico. Não se observa a importação de produtos
produtíveis em solo estadual: o que representa uma contenção de evasão
econômica,

garantindo

um superávit na balança

comercial,

retendo

mais

divisas dentro do estado.
Importante ajuda à economia estadual, como ocorre com a maioria das
prefeituras do país, consiste no recebimento de verbas federais, principalmente
através do FPM – Fundo de Participação dos Municípios.
No setor terciário (comércio e serviços) suas principais atividades estão
concentradas na capital Palmas e também nas cidades que estão localizadas à
beira da Rodovia Belém-Brasília. Faz-se importante frisar a relevância dessa
rodovia para o Tocantins, pois ela corta o estado de norte a sul e possibilita um
melhor desempenho no crescimento econômico das cidades localizadas às
suas margens, servindo como entreposto de transportes rodoviários e de
serviços a viajantes. Além disso, a Rodovia Belém-Brasília também facilita o
escoamento da produção do Tocantins para outros estados e para portos no
litoral.
Observa-se uma economia, que com sucesso consegue reter capitais
com sua pequena indústria (reduzindo a necessidade de importações), uma
população com renda per capita em posição mediana, uma potência agrícola
em expansão com um PIB cada vez maior e com deficiências principalmente
no setor secundário (indústrias).
O crescimento econômico transforma vida da população tocantinense
Economia do estado cresce 6% ao ano, índice maior em relação ao país.
Palmas, Araguaína e Gurupi contribuem com esse progresso.
Antes isolado, o norte de Goiás ganhou novos rumos com a criação do
Tocantins. Em busca de oportunidades, pessoas de várias regiões apostaram
no novo Estado que surgia, como é o caso de um morador há 17 anos em
Palmas. Ele conta que, no começo, existiram dificuldades até para comprar os
maquinários, mas agora a realidade mudou.
E a evolução do Estado reflete no dia a dia do tocantinense. Até o ano de
2009, a economia crescia 10% ao ano, depois caiu para 6%, embora menor,
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representa mais que o crescimento econômico do país. Hoje, 70% dos
empregos são por meio das micro e pequenas empresas.
Além da capital, a economia do estado é impulsionada pelas cidades de
Araguaína e Gurupi que têm como carro-chefe, o agronegócio.
O Tocantins é dividido em duas mesorregiões e oito microrregiões. As
maiores cidades do estado são respectivamente: Palmas, Araguaína, Gurupi,
Porto Nacional e Paraíso do Tocantins. Juntas, estas cinco cidades abrigavam,
em 2015, cerca de 43% da população total do estado.

Posição Nome da Microrregião Área em km2

População

Número de
Municípios

1
2
3
4

Bico do Papagaio
Araguaína
Miracema do Tocantins
Jalapão

15.767,856
26.493,499
34.721,860
53.721,860

198.388
260.498
145.535
65.705

25
17
24
15

5
6

Porto Nacional
Rio Formoso

21.197,989
51.405,340

304.110
112.02

11
13

7
8

Gurupi
Dianópolis
Total

27.445,292
47.172,643
277.621,858

127.816
118.377
1.383.453

14
20
139

O Estado do Tocantins está localizado no centro geográfico do Brasil e
integra a Região Norte do território nacional. Sua contagem populacional
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimou em
2015 uma população tocantinense é de 1.497 milhões de habitantes.
No Tocantins, assim como no restante do país, foram os índios os seus
primeiros habitantes, sendo de assinalar que, após o descobrimento, houve um
genocídio da raça indígena, uma vez que eram em número superior a 150 mil
os que povoaram especialmente a zona litorânea. Mesmo assim, até hoje ainda
existe no Tocantins um pequeno grupo de índios isolados da tribo AváCanoeiro, que vivem sem nenhum tipo de contato com a civilização na região
da Mata do Mamão, localizada no interior da Ilha do Bananal. Até hoje estes
índios continuam rejeitando qualquer tentativa de contato, sendo que já foram
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encontrados diversos vestígios que indicam a presença deles na Mata do
Mamão.
A população do Tocantins cresce 3,2% em 2 anos e chega a mais de 1,4
milhão de habitantes.
Segundo o IBGE o Tocantins se destacou entre os 27 estados com uma
alta no comércio varejista de 26%, e no varejo ampliado sem segundo lugar,
com 37,8%. No comércio varejista o crescimento do Tocantins foi seguido pelo
Acre (19,0%); Paraíba (15,3%); Maranhão (10,0%) e Minas Gerais (9,6%).
Em relação ao varejo ampliado, as maiores taxas de desempenho no
volume de vendas ocorreram no Espírito Santo (38,5%); Tocantins (37,8%);
Maranhão (19,0%); Goiás (17,2%) e Mato Grosso do Sul (16,5%). Quanto à
participação na composição do resultado global do setor, os destaques foram
os estados de São Paulo (12,6%); Minas Gerais (16,2%); Rio de Janeiro
(11,9%); Espírito Santo (38,5%) e Paraná (12,8%).
A pesquisa foi feita em oito atividades do varejo. Das oito atividades que
apresentaram taxas de variação positiva para o volume de vendas foram de
11,6%

para

equipamentos

e

material

para

escritório,

informática

e

comunicação; 2,5% para tecidos, vestuário e calçados; 2,4% em livros, jornais,
revistas e papelaria; 1,9% para artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de
perfumaria e cosméticos; 1,3% para móveis e eletrodomésticos; 0,4% em
hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo.
A justificativa para o aumento nos volumes de vendas do comércio
varejista ampliado, foi a redução de preços em função da concorrência que
aconteceu com após as medidas macro prudenciais promulgadas pelo
governo.
2.2 A Região Metropolitana de Palmas
A Região Metropolitana de Palmas é uma região metropolitana no Estado
do Tocantins, instituída pela Lei Estadual nº 2824, de 31 de dezembro de 2013.
A Região Metropolitana de Palmas compreende 16 municípios na região
central do Tocantins, no entanto, o município de Palmas forma uma
conurbação somente com o distrito de Luzimangues, situado no município de
Porto Nacional. A Região Metropolitana de Palmas apresentava em 1º de julho
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de 2015, uma população total de 446.737 habitantes, segundo estimativa do
IBGE.
Criada pelo governo do Estado, a Região Metropolitana de Palmas
possibilita maior poder de organização e de negociação de verbas para obras
públicas que propiciam maior desenvolvimento da região. Ao todo, são
beneficiados 15 municípios e a capital.
Além de Palmas, fazem parte da Região Metropolitana os municípios de
Aparecida do Rio Negro, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Fátima, Ipueiras,
Lajeado, Miracema, Miranorte, Monte do Carmo, Oliveira de Fátima, Paraíso do
Tocantins, Porto Nacional, Pugmil, Silvanópolis e Tocantínia. Ao todo, os
municípios somam mais de 440 mil habitantes, cerca de 30% da população
tocantinense. Da região, fazem parte três dos maiores municípios do Tocantins:
Palmas, Porto Nacional e Paraíso.
A criação possibilitou aos pequenos municípios circunvizinhos da capital
acompanhar o desenvolvimento pelo qual a maior cidade do Tocantins vem
passando. A cidade de Palmas está em pleno desenvolvimento e os municípios
do

interior

não

estavam

aproveitando

esse

crescimento.

Assim,

é

implementada maior economia no traslado entre as cidades, com passagens
mais baratas entre os municípios.
2.3. A cidade de Palmas
Palmas é um município brasileiro, sendo a capital e também a maior
cidade do Estado do Tocantins. A cidade foi fundada em 20 de maio de 1989,
logo após a criação do Tocantins pela Constituição de 1988. Antes desta data,
Palmas foi planejada inicialmente pelos arquitetos Luís Fernando Cruvinel
Teixeira e Walfredo Antunes de Oliveira Filho, sendo que a partir daí, a cidade
começou a ser construída pelos trabalhadores que vieram do interior do
Tocantins e de vários outros estados do país. Entretanto, somente a partir do
dia 1° de janeiro de 1990, é que Palmas passou a ser a capital definitiva do
Estado, já que antes a cidade ainda não possuía condições físicas de sediar o
governo estadual, que estava alocado temporariamente no município vizinho
de Miracema do Tocantins.
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O nome para batizar a capital do Tocantins, Palmas, foi escolhido em
homenagem a Comarca de São João da Palma (atual Paranã), sede do
primeiro movimento separatista da região, instalada em 1809 na barra do Rio
Palma com o Rio Paranã. Outro fator que influenciou o nome foi a grande
quantidade de palmeiras na região.
Somente anos depois, com o desmembramento do Estado do Tocantins
do Estado de Goiás pela Constituição de 1988, é que Palmas finalmente
começou a surgir. No dia 10 de janeiro de 1989, a cidade de Miracema do
Tocantins foi definida como capital provisória do Estado. No dia 19 de julho do
mesmo ano, a Assembleia Estadual Constituinte aprovou o projeto de lei do
executivo criando o Município de Palmas. Somente em 1 de janeiro de 1990 é
que Palmas assumiu sua função de capital do Estado e os poderes
constituídos foram transferidos da capital provisória, Miracema, para o plano
diretor da nova cidade. Hoje, a cidade planejada, foi construída contendo
avenidas largas, uma preservação ambiental eficiente e bons locais públicos.
Palmas foi a capital com o maior crescimento demográfico durante a primeira
década do século XXI.
Palmas é a capital do vigésimo quarto Estado mais populoso do Brasil,
Tocantins. A área original do município, segundo o IBGE é de 2219km². Sua
altitude é de 260m. Os municípios vizinhos a Palmas são respectivamente:
Lajeado e Aparecida do Rio Negro ao norte; Novo Acordo e Santa Tereza do
Tocantins ao leste; Monte do Carmo ao sudeste e ao sul; Porto Nacional ao sul,
ao sudoeste e ao oeste; e Miracema do Tocantins ao noroeste.
Palmas é considerada a capital mais quente do Brasil na atualidade, e
com tendência a aumentar ainda mais a temperatura no futuro com o aumento
da população, veículos, asfalto e construções de prédios. Em Palmas,
predomina o clima tropical com estação seca. Clima quente todo o ano. Apesar
de ter algumas variações, são poucas, pois a diferença entre o mês mais
quente (setembro) e o mais frio (julho) é de apenas 3ºC. A média das máximas
em setembro é de 36ºC, e a das mínimas é de 22ºC, em julho, a média das
temperaturas máximas atinge 33ºC, enquanto a das mínimas cai para 15ºC.
Assim, a temperatura média anual é de 26ºC. Apesar de setembro ser o mês
mais quente, as temperaturas mínimas maiores acontecem em março, com
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24ºC. O mesmo acontece com julho (mês mais frio), onde a menor temperatura
máxima acontece em março e fevereiro.
A distribuição sazonal das precipitações pluviais está bem caracterizada,
no ano, por dois períodos bem definidos: a estação chuvosa, de outubro a abril,
com temperatura média de 26ºC, com ventos fracos e moderados; e a estação
seca, nos meses de maio a setembro com temperatura média que varia entre
23ºC e 27ºC. O índice pluviométrico é de 1.300 milímetros (mm) anuais. O mês
mais chuvoso é janeiro, quando chove 246mm, enquanto o mês mais seco é
julho, quando a chuva é quase nula.
O relevo está caracterizado pelas Serras do Carmo e do Lajeado, que
constituem um relevo basicamente escarposo, sendo que a cidade se mantêm
em uma 'planície' entre a Serra e o lago represado.
O principal rio que banha o município de Palmas é o Rio Tocantins. O
trecho deste rio que banha o município faz parte do lago formado pela Usina
Hidrelétrica de Lajeado, que fica localizada a pouco mais de 54km ao norte da
cidade, no município vizinho de Lajeado. Dentre os outros cursos d'água que
passam pelo município, destacam-se o Rio das Balsas, o Ribeirão das Pedras,
o Ribeirão Taquaruçu, o Córrego Macaco e o Ribeirão Taquaruçu Grande.
Palmas possuiu as mais importantes taxas de crescimento demográfico
do Brasil nos últimos dez anos, recebendo pessoas de praticamente todos os
estados brasileiros, com destaque para os estados vizinhos ao Tocantins. Nos
últimos anos, o desenvolvimento econômico pelo qual tem passado o município
de Palmas de certa forma tem contribuído para a atração de um contingente
populacional proveniente de diversas partes do país. Esta corrente migratória
se deve à expectativa gerada com o surgimento de oportunidades de negócios
e empregos em função da implantação do Estado e da capital.
O crescimento de Palmas foi significativamente alto durante a década de
1990. Em 1991, a cidade tinha uma população de 24.261 habitantes. No ano
de 2000, a cidade já contava com 130.528 habitantes. Sua urbanização
também cresceu nos últimos anos. Apesar de uma desaceleração, Palmas tem
um crescimento econômico de 8,7%, maior do que o índice nacional e do
Tocantins.
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Após 25 anos, a população chega aos 265.409 habitantes, sendo que
80% das quadras habitadas já estão pavimentadas. O mesmo ocorrendo com
saneamento básico e água tratada que chega a 98% da população. De um
modo geral a cidade é caracterizada pelo seu planejamento, pois foi criada
quase na mesma forma de Brasília, com a preservação de áreas ambientais,
boas praças, hospitais e escolas, se tornando a capital com a maior taxa de
crescimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Evolução Demográfica

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Palmas é
considerado

elevado

pelo

Programa

das

Nações

Unidas

para

o

Desenvolvimento (PNUD), seu valor é de 0,800, sendo o maior de todo o
estado de Tocantins (em 139 municípios); segundo de toda Região Norte do
Brasil (em 449) e o 559º de todo Brasil (em 5.507). Considerando apenas a
educação, o valor do índice é de 0,934 (classificado como muito elevado),
enquanto o do Brasil é 0,849. O índice da longevidade é de 0,712 (o brasileiro
é 0,638) e o de renda é de 0,754 (o do Brasil é 0,723). A cidade possui a
maioria dos indicadores elevados e parecidos com os da média nacional
segundo o PNUD. A incidência da pobreza, medida pelo IBGE, é de 5,43%, o
limite inferior da incidência de pobreza é de 1,56%, o superior é de 9,30% e a
incidência da pobreza subjetiva é de 3,64%. O coeficiente de Gini, que mede a
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desigualdade social, é de 0,42, numa escala entre 1,00 (pior número) e 0,00
(melhor).
Palmas foi concebida e projetada a partir de um concurso nacional em
1992. Para ser o centro administrativo e econômico do Tocantins, e devido a
isso, o setor de serviços é o principal setor da economia palmense.
A participação da agropecuária na economia palmense é menor do que a
do setor de serviços, estando baseada em pequenas chácaras no entorno da
cidade e das rodovias que dão acesso a Palmas, além de grandes fazendas de
plantação de soja e de criação de gado no distrito de Buritirana.

A economia é predominantemente formal, formada principalmente por
sociedades limitadas e firmas individuais. As microempresas são as mais
comuns no município, sendo que elas compõem mais de 80% das 4.394
empresas palmenses.
A cidade possui quatro distritos industriais, sendo eles o Distrito Industrial
de Palmas, o Distrito Industrial Tocantins I, o Distrito Industrial Tocantins II e o
Distrito Industrial de Taquaralto. Todos eles ficam localizados às margens das
rodovias TO-050 e TO-010.
O desenvolvimento de Palmas fez com que se tornasse uma cidade-polo,
cuja influência socioeconômica abrange, além de todo o estado do Tocantins, o
sudeste do Pará, o nordeste do Mato Grosso e do sul do Maranhão.
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Em 2012 o Produto Interno Bruto (PIB) de Palmas foi estimado em R$
4,13 bilhões. Palmas recebeu investimentos, tais como: o Capim Dourado
Shopping; o pátio multimodal da Ferrovia Norte-Sul, diversas lojas de redes
varejistas, tais como Casas Bahia e Lojas Americanas, além das unidades
fabris da Wilson Brasil, entre outras.
Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
Palmas dispunha de um total de 144 estabelecimentos de saúde em 2009,
sendo 61 públicos e 83 privados, os quais dispunham no seu conjunto de 364
leitos para internação, sendo que quase 300 são públicos. A cidade também
conta com atendimento médico ambulatorial em especialidades básicas,
atendimento odontológico com dentista e presta serviço ao Sistema Único de
Saúde (SUS). No mesmo ano, a taxa de mortalidade infantil era de 15,4 por mil
nascidos vivos e a taxa de óbitos era de 3,2 por mil habitantes.
Segundo uma pesquisa realizada nos últimos anos, a saúde pública de
Palmas traz a satisfação de 90% da população. O Hospital de Urgências de
Palmas e o HGP são alguns dos principais hospitais da cidade. Entretanto,
doenças como a Dengue estão trazendo dados pouco a pouco alarmantes para
a cidade.
Segundo o IBGE, a cidade tem mais de 70 mil domicílios entre
apartamentos, casas e cômodos. Grande parte do município conta com água
tratada, energia elétrica, esgoto, limpeza urbana, telefonia fixa e telefonia
celular. 95,52% dos domicílios atendidos pela rede geral de abastecimento de
água; 96,99% das moradias possuem coleta de lixo e 94,23% das residências
possuem escoadouro sanitário. Atualmente, o lixo da capital tocantinense é
jogado no Aterro Sanitário de Palmas. Criado em 2001, é considerado um
modelo nacional.
Palmas encontra-se localizada próxima à Rodovia Belém-Brasília. Pela
BR-153, o município tem acesso às principais cidades do Tocantins e demais
regiões do país, especialmente o Centro-Sul e os demais estados do MeioNorte (Maranhão, Pará e Amapá). A TO-050 também é uma importante via de
acesso a Palmas, sendo responsável por ligar a cidade ao município vizinho de
Porto Nacional, à região sudeste do estado, ao nordeste de Goiás, ao Estado
da Bahia e ao Distrito Federal.
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Além de sua arquitetura arrojada, Palmas conta com um lago formado
pela UHE Luis Eduardo Magalhães, com 8 Km de largura, onde podem ser
praticados diversos esportes náuticos.
Em Palmas, com a participação de cidadãos de todos os Estados
brasileiros, criou-se uma cidade de braços abertos para todos que chegam
para trabalhar e viver. Essa gente é a força que alavanca a cidade, dona de
uma rica diversidade cultural, que a cada dia recebe mais infraestrutura e
diversidade seus serviços.
2.4 D ADOS EDUCACIONAIS

As principais instalações educacionais do país estão concentradas nas
capitais brasileiras. Muito embora o desempenho da economia formal seja
considerado favorável, com uma base produtiva relativamente moderna,
persiste uma enorme rede de atividades vinculadas ao comércio e aos serviços
informais, com expressivo número de micro e pequenas empresas prestadoras
de serviços que têm um papel importante para a economia estadual, em
especial como absorvedoras de mão de obra.
O trabalho, por sua vez, passa por transformações profundas que não têm
sido acompanhadas por novas estruturas sociais, ou seja, os recursos
humanos, como força produtiva, vêm perdendo espaço na sociedade moderna
e têm ascendido, cada vez mais, o intelecto e a criatividade como vetores
fundamentais para o processo de inovação permanente exigido pelo contexto
organizacional. A

mudança

na

configuração

do

trabalho aponta para

posicionamentos distintos na relação capital-trabalho, dado que os patamares
de negociação passam a ser diferenciados e não mais limitados somente ao
esforço físico. Esse novo cenário indica que os processos de apropriação e
concentração de esforços físicos e mentais visando ao alcance de elevada
produtividade são questões ainda em debate, levando-se em conta o
aproveitamento integral dessa nova modalidade de capital.
A percepção de que existe uma nova realidade organizacional caracteriza
a necessidade de criação de um curso de administração que esteja pautado no
eixo ensino, pesquisa (iniciação científica) e extensão, de modo a suprir
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distintos níveis gerenciais, estimulando a capacidade criadora, a iniciativa de
ação,

a

inovação

produtiva,

o

empreendedorismo

responsável

e

o

compromisso social em prol de um desenvolvimento econômico justo e
autossustentável.
O Censo da Educação Superior de 2013 registrou a participação de 2.391
Instituições de Ensino Superior no país, entre públicas e particulares, o que
representa uma variação positiva no número de instituições em relação ao ano
de 2012 e a confirmação da tendência de crescimento na década.
O número de estudantes matriculados em cursos de graduação no Brasil
cresceu 3,8% de 2012 para 2013. No ano passado, as matrículas superaram
7,3 milhões. A rede privada concentra o maior número de alunos, quase 5,4
milhões de inscritos. Na rede pública, há cerca de 1,9 milhão de estudantes.
No ano passado, ingressaram no ensino superior cerca de 2,7 milhões de
estudantes. A matrícula na graduação cresceu mais na rede privada (4,5%) do
que na rede pública (1,9%) – o censo anterior registrou maior crescimento nas
instituições públicas. Neste censo, a rede privada participa com mais de 80%
no número de ingressantes em cursos de educação superior de graduação.
Administração é o curso com o maior número de matriculados no país
(800.114), seguido por Direito (769.889), Pedagogia (614.835), Ciências
Contábeis (328.031) e Engenharia Civil (257.268).
As universidades são minoria entre as instituições de educação superior –
são 195, que equivalem a 8,2% do total das instituições de educação superior.
As faculdades predominam, são 84,3%. Apesar de o número ser menor, as
universidades concentram 53,4% das matrículas em cursos de graduação e
29,2% estão nas faculdades.
As matrículas de pessoas com deficiência cresceram cerca de 50% nos
últimos quatro anos. Em 2013, eram 30 mil alunos e, em 2010, 19 mil. A
maioria dos estudantes está em cursos de graduação presencial (23 mil).
Levando em conta a educação superior sequencial e a pós-graduação
stricto sensu, o número de matriculados no ensino superior no país chega a 7,5
milhões. O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Inep,
engloba as redes pública e privada de educação superior.
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No período 2014-2016, a matrícula cresceu 4,4% nos cursos de
bacharelado, 0,6% nos cursos de licenciatura e 5,4% nos cursos tecnológicos.
Os cursos de bacharelado têm uma participação de 67,5% na matrícula,
enquanto os cursos de licenciatura e tecnológicos participam com 18,9% e
13,7%, respectivamente.
2.4.1 Educação no Tocantins
O Governo do Tocantins assumiu o compromisso de garantir a Educação direito de todos - como fator de desenvolvimento social e econômico e como
instrumento de inclusão social, com vistas à construção de uma sociedade
mais justa e igualitária, nos termos das legislações federal e estadual. Uma das
grandes ferramentas para cumprir com essa meta é o Plano Estadual de
Educação 2006/2016. A garantia do ensino fundamental obrigatório de nove
anos a todas as crianças de 6 a 14 anos, assegurando-lhes o ingresso e a
permanência com sucesso na escola, a garantia do ensino fundamental a todos
os que a ele não tiveram acesso na idade própria ou que não o concluíram, a
ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino, a valorização dos
profissionais da educação, o desenvolvimento de um sistema de informação e
de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino, estimulando a
avaliação institucional, de desempenho do servidor e o aperfeiçoamento dos
processos de coleta, análise e difusão de dados são as prioridades no plano de
educação do Tocantins. Na educação investe-se hoje para colher os resultados
a longo prazo. Casa do Estudante e Bolsa Universitária são alguns dos
investimentos que o Governo do Tocantins está fazendo na área.
O Estado dispunha em 2012, segundo dados do Governo, de uma rede de
3.280 escolas, sendo 318 creches, 774 escolas de ensino pré-escolar, 1.340
escolas de ensino fundamental, 312 escolas de ensino médio, 46 escolas de
educação profissional,112 escolas de educação especial e 378 de educação
para jovens e adultos (EJA).
Apesar do mal desempenho do Tocantins no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB), principalmente no ensino médio, o sistema
educacional no Estado é considerado “bom” e que 80% dos alunos da
universidade federal são das escolas públicas do Estado. Segundo dados

41

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2017 a 2021
FAHESA/ITPAC PALMAS

divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), Tocantins obteve 3,3 pontos na
avaliação do ensino médio. A média do ensino fundamental II (8º ano e 9º ano)
foi de 3,9. Entre as 27 Unidades Federativas, o resultado da avaliação do
ensino médio coloca o Tocantins na 16ª colocação. Na região Norte, o
Tocantins ficou com nota inferior aos estados do Acre, Rondônia e Roraima.
A educação superior visa ao desenvolvimento do ser humano, à difusão
da ciência e da tecnologia e ao preparo do cidadão para o desempenho de
suas funções no mercado de trabalho. Assim, a educação superior tem
compromisso com o desenvolvimento sustentável, a preservação ambiental e a
melhoria da qualidade de vida da população. As diretrizes para a educação
superior constituem um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a
serem observados na organização, articulação e desenvolvimento do ensino
universitário no Tocantins, atendendo à legislação vigente e ressaltando a
necessidade de vincular a educação com a prática social.
Sabe-se que os avanços qualitativos nem sempre são proporcionais aos
quantitativos e esta tem sido a pauta de muitas discussões acerca do ensino
superior. Também é sabido que os números ainda estão longe da meta do
governo federal que pretende alcançar 30% dos jovens entre 18 e 24 anos,
sendo que atualmente apenas 13% desse público adentraram o ensino
superior. Entretanto, é inegável o fato de que a educação superior tem
experimentado grandes progressos nas últimas décadas, possibilitando que
milhares e milhares de pessoas tenham acesso à formação de 3º grau.
Aliado a isso, o Brasil tem presenciado ainda uma interiorização do
ensino, com a criação e instalação de instituições públicas e privadas, de norte
a sul do País, permitindo a diminuição das desigualdades regionais em termos
de ofertas de vagas.
O Tocantins também vivencia tal processo, com a criação e expansão
dessas instituições em vários de seus municípios, conforme foi possível
constatar. Nesse contexto, é preciso considerar as diferentes realidades que
ainda o separam dos demais estados, a exemplo da densidade populacional,
uma vez que toda a população do Estado pode equivaler aos habitantes de
uma capital brasileira.
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No caso, o Estado do Tocantins, a expansão de IES é um fato visível em
todo o Estado, o que vem a ser confirmado com dados fornecidos pela
SEPLAN-TO/Inep, onde registra-se que: em 1999 haviam apenas 4 Instituições
de ensino, em 2003 18 e, em 2010, 33 instituições de ensino superior
presenciais.
O Estado avançou bastante, mas ainda há um longo caminho a percorrer.
O fortalecimento do ensino superior depende ainda de mais incentivos
governamentais, no intuito de estendê-lo a uma parcela cada vez maior da
sociedade, ampliando as possibilidades socioeconômicas da população e
colaborando para o desenvolvimento local e regional.
No Plano de Desenvolvimento do Tocantins, documento balizado e
homologado por número significativo de profissionais e instituições, exercita-se
a visão de futuro.
A população se orgulha de ter erradicado a pobreza e de viver em um
estado precursor de um modelo de desenvolvimento que se diferencia pela
qualidade do seu capital humano, pela capacidade competitiva de suas
empresas e por instituições públicas eficientes e reconhecidas. Esse novo ciclo
de desenvolvimento socioeconômico tem como núcleo central das suas
estratégias, a solidez das instituições e a produção de alto valor agregado em
uma economia mais inovadora, diversificada e competitiva. Ou seja, são os
avanços sociais que solidificarão as bases para o desenvolvimento sustentável.
2.4.2 Educação em Palmas
Palmas tem um sistema de ensino primário e secundário, público e
privado, e uma variedade de profissionais de escolas técnicas. No ensino
superior, destacam-se importantes universidades públicas e privadas. As
instituições públicas de ensino superior sediadas em Palmas são: a
Universidade Federal de Tocantins (UFT), Instituto Federal do Tocantins (IFTO)
e a Unitins (Universidade Estadual do Tocantins).
Tomando por base o relatório do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) de 2005, o município obteve quase 3,3 pontos, e a tendência é
de se chegar a 5,6 em 2021.
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Palmas destaca-se, no âmbito estadual, na área de educação, possuindo
os melhores indicadores do Estado. Verifica-se um forte crescimento de vagas
no nível superior que conta hoje com um total de 06 estabelecimentos, sendo
02 de ensino público e os demais particulares. Deve ser ressaltado ainda, o
ensino tecnológico ministrado pela Escola Técnica Federal de Palmas.
No município de Palmas coexistem instituições de diferentes Sistemas de
Ensino: Sistema Municipal, Estadual e Federal. Assim, pensar na educação
ofertada aos munícipes requer a verificação de dados da oferta desses
sistemas em Palmas, visto que funcionam de forma interdependente e
complementar, sendo impactados e impactando a realidade local.
A Faculdade, no desejo de participar e contribuir para o desenvolvimento
econômico e à melhora das condições de vida da população palmense, tendo
ciência do seu papel como em oferecer cursos superiores de qualidade, se
prepara para oferecer aos alunos egressos do ensino médio uma sólida
formação profissional, amparada por um embasamento que lhes proporcione
condições de adquirir uma visão abrangente da realidade em que irão atuar,
interferindo com consciência nos padrões de educação da comunidade.
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3. Princípios Filosóficos e Teórico-Metodológicos que Norteiam as
Práticas Acadêmicas da Instituição

Além das atividades intrínsecas ao ensino de graduação e de formação
profissional, a FAHESA/ITPAC PALMAS tem por meta prosseguir com a
implementação de programas de educação à distância, pós-graduação,
extensão e de investigação científica, que promovam o desenvolvimento
econômico e social da região e sua inserção em mercados potenciais.
A FAHESA/ITPAC PALMAS está vocacionada a implementar um
programa de prestação de serviços à comunidade, mediante a colaboração
com entidades da iniciativa privada e agências governamentais, bem como
pelo intercâmbio cultural, técnico, tecnológico e científico com instituições de
educação superior do país e do exterior.
Para a Instituição a graduação propicia a construção de uma ordem
social com processos de aprendizagem permanente, de forma a promover
atitudes e comportamentos para que os discentes sejam portadores de uma
cultura de sustentabilidade por meio de:
 Projeto pedagógico que assegure a qualidade do ensino por meio de
uma

organização

didático-pedagógica

flexível

e

interdisciplinar,

evidenciando práticas e procedimentos metodológicos inovadores;
 Processos acadêmicos eficazes garantidos pela disponibilidade de
recursos adequados;
 Atendimento às demandas de mercado de trabalho;
 Atendimento às necessidades e expectativas da comunidade;
 Seleção de docentes com titulação exigida pelos padrões de qualidade
especificados pelo Ministério da Educação.

A pós-graduação, em consonância com o projeto institucional e com o
projeto pedagógico de seus cursos, tem como propósito inicial a capacitação
do corpo docente, com a finalidade de fortalecer e dinamizar o processo
acadêmico da FAHESA/ITPAC PALMAS, ampliando as perspectivas na
preparação de pessoal como forma de proporcionar um ensino de qualidade
por meio de um potencial humano devidamente qualificado, bem como:
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 O atendimento à demanda local por cursos em áreas específicas,
possibilitando a continuidade de estudos e o fortalecimento da
graduação;
 A qualificação de docentes e funcionários da própria instituição;
 O fomento ao perfil do egresso por meio de incentivos financeiros nos
cursos ofertados;
 A institucionalização de política de valorização de pessoal, incentivando
a participação em programas de capacitação e de educação continuada.

Na investigação científica, a produção do conhecimento e sua
disseminação constituem parte integrante do conceito da educação superior. A
ampliação do conhecimento se consolida como uma atividade indispensável
que é incorporada ao ensino, o que determina a identidade da instituição. A
investigação reforça, atualiza e qualifica o ensino e apoia as atividades de
extensão, bem como o que delas deriva. O compromisso da instituição é o de
explorar a investigação enquanto instrumento de potenciação da qualidade do
ensino, por meio de:
 Iniciação científica como forma de fortalecer e dar suporte às atividades
de ensino;
 Estudos e programas que envolvam docentes e discentes, viabilizando o
princípio da indissociabilidade das atividades-fim;
 Trabalhos científicos que apontem alternativas para o desenvolvimento
sustentável da região;
 Métodos para aferição e controle de resultados dando credibilidade e
suporte às atividades científicas.

Quanto à extensão, a ação extensionista é fundamental para a
sustentação da vida acadêmica, estabelecendo um sistema de comunicação
entre a instituição e a comunidade, o que permite a definição da verdadeira
vocação institucional, ou seja:
 Extensão como eixo de integração comunidade/instituição;
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 Definição da vocação extensionista da FAHESA/ITPAC PALMAS,
firmando o seu compromisso com o social;
 Prioridade no atendimento à comunidade na área de influência da IES;
 Difusão artístico-cultural, ampliação de conhecimentos científicos e a
transferência de tecnologia.

Este conjunto de intenções, portanto, visa ao lançamento das bases
fundamentais para a constituição de uma sociedade de conhecimentos, na qual
o saber técnico e científico e suas habilidades correlacionadas irão compor a
matriz principal da possibilidade de desenvolvimento sustentável da região,
com mobilidade e justiça social.
Sob a égide de sua Missão principal de participar do desenvolvimento
regional, deu-se prioridade institucional de articular um saber comprometido
com a justiça e a solidariedade, visando sempre promover o exercício pleno da
cidadania como resultante da formação humanística, crítica e reflexiva.
Sendo assim, a filosofia da FAHESA/ITPAC PALMAS é a busca pelo
compromisso com o discente e com a sociedade, que segue um conjunto de
princípios fundamentais em direção à qualidade.

3.1. Princípios e Valores
O Projeto Pedagógico Institucional se constitui num complexo de
intenções, que norteiam a vida da instituição pautado em princípios e valores
coletivamente assumidos, com o fim de oferecer educação de qualidade, que
atenda às necessidades e anseios da comunidade a que serve, segundo os
princípios e valores que constituem a sua identidade como:
 Cultuar e difundir valores fundamentais para o interesse social, para os
direitos e deveres dos cidadãos para o respeito ao bem comum e à
ordem democrática;
 Considerar as condições de escolaridade dos seus alunos, como dado
fundamental

à

formulação

e

desenvolvimento

das

suas

ações

pedagógicas;
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 Formar cidadãos comprometidos com o progresso econômico e social
da comunidade, tecnicamente capacitados a atuar no mercado de
trabalho;
 Adotar métodos e técnicas de ensino que estimulem a iniciativa do
estudante, de modo a integrá-lo ativamente no processo de sua própria
construção acadêmica e profissional;
 Oferecer

cursos

direcionados

ao

atendimento

das

demandas

identificadas;
 Organizar os conteúdos de tal modo que o aluno alcance o domínio dos
conhecimentos e das técnicas indispensáveis à sua atuação no mercado
de trabalho.
O Projeto Pedagógico Institucional da FAHESA/ITPAC PALMAS,
consciente das transformações da realidade, propõe um encaminhamento para
suas orientações acadêmicas, de modo a realizar intervenções no processo
histórico. Essas intervenções devem acontecer de maneira que a realidade
conduza suas mudanças no sentido de potencializar as condições de
atendimento

das

demandas

coletivas

para

contribuir na

redução

da

desigualdade social.
3.1.1. Aspectos Filosóficos
A filosofia que direciona o PPI está fundamentada na visão dialética em
que a relação sujeito e objeto atuam entre si, influenciando-se mutuamente.
Essa filosofia remete à reflexão de todos os envolvidos nas ações que serão
desenvolvidas pela Instituição, que quer dizer uma crítica do trabalho que se
realiza, o significado que tem para os sujeitos com os quais se trabalha e para
a comunidade da qual fazem parte e estão construindo.
Estão inseridos nesse olhar os valores estéticos, políticos e éticos. A
organização didática, as formas de convivência acadêmica, a organização do
currículo e das situações de aprendizagem e os procedimentos de avaliação
que devem estar coerentes com esses valores que agregam a sensibilidade, a
igualdade e a identidade.
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A IES se define como uma instituição de educação superior onde seus
objetivos, metas e o profissional a ser formado estabelecessem uma correlação
entre o proposto e o desenvolvimento da região e do país, obedecendo às
tendências apontadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES).

3.1.2.Aspectos Psicopedagógicos
Os

aspectos

psicopedagógicos

baseiam-se

na

abordagem

interacionista em que o conhecimento é considerado como uma construção
contínua em uma relação sujeito-objeto, em que o desenvolvimento não
depende apenas do investimento recebido, mas de investimento de cada
pessoa

envolvida,

do

seu

interesse

em

construir

e

reconstruir sua

aprendizagem. A aprendizagem se dá de forma dinâmica, sempre relacionando
a teoria e a prática.
A aprendizagem, portanto, é um processo ativo e integral do sujeito na
construção do conhecimento, não valendo aqui a transmissão mecânica e
descontextualizada. Nesse sentido, o diálogo no processo educativo é
essencial para torná-lo dinâmico e promover a interação sujeito e objeto.
3.1.3. Princípios Didáticos Metodológicos
O corpo docente da FAHESA/ITPAC PALMAS é inspirado e
conquistado para adquirirem e consolidarem uma filosofia de educação que
oriente sua prática docente e seu comportamento nos diversos cenários de
aprendizagem, principalmente, na sala de aula.
Isto porque, uma IES cujo objetivo é desenvolver a potencialidade de
seus discentes, tornando-os criativos, competentes para resolver problemas e
capazes de se ajustar facilmente às novas situações, necessita investir muito
nos seus docentes para que os mesmos possam causar impacto positivo nos
seus discentes e assumirem o compromisso, cada vez mais, com a educação
com qualidade.
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A preocupação da FAHESA/ITPAC PALMAS é de ajudar o discente a
ver a relevância do conhecimento para a formação dos valores pessoais e
sociais, buscando, ainda, alargar as perspectivas sociais do indivíduo,
promover seu desenvolvimento moral e cultural e aumentar seu senso de
responsabilidade e compromisso com a sociedade.
Implícita nestas proposições está a crença de que o intento maior da
Instituição diz respeito a criar condições para o desenvolvimento do potencial
humano de cada discente e que a eficácia das estratégias instrucionais possa
ser avaliada na base do “quão bem” os discentes estarão preparados para
viver “integralmente e com sucesso”.
Implícito está também o fato de que o discente seja envolvido no
processo de aprendizagem e que este seja significativo para ele. Este
envolvimento pode ser obtido por meio de sua participação no desenvolvimento
de todas as fases de seu currículo, desde os estágios de planejamento até a
implementação das estratégias, à avaliação do trabalho realizado e às
decisões a respeito do planejamento futuro.
Contudo, a FAHESA/ITPAC PALMAS tem desenvolvido um modelo de
projeto pedagógico personalizado, onde o comportamento (aprendizagem) seja
visto como uma associação determinada pelo tipo de discente e pelo ambiente
(maneiras de ensinar). Neste projeto, o discente precisa ser envolvido no
planejamento e na implementação das estratégias instrucionais, a fim de tornálo mais motivador e facilitador do desenvolvimento das habilidades de solução
de problemas e tomada de decisão.
3.1.4. Plano para Atendimento às Diretrizes Pedagógicas

A proposta pedagógica da FAHESA/ITPAC PALMAS é participativa,
tendo como desafio a busca permanente da qualidade na formação de
profissionais, aptos a disputar, com vantagens competitivas, o mercado de
trabalho globalizado e observar crítica e reflexivamente, interferindo em seu
contexto social. Para tanto, o projeto pedagógico da instituição contará com os
seguintes princípios:
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 Defender o compromisso com a democracia, a educação e a justiça
social, incrementando sua inserção social e articulando-se no espaço
local e global;
 Promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a qualificação
formal e social dos indivíduos, proporcionando o desenvolvimento de
ações político-acadêmicas e administrativas pertinentes à sua missão;
 Ampliar as fronteiras e a diversidade do conhecimento;
 Atualizar e modificar a própria IES, integrando, de forma pertinente, as
ações de ensino, investigação científica e extensão;
 Adotar uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuos das
ações que configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e
critérios compatíveis com o cumprimento de sua missão;
 Garantir a qualidade do cumprimento de suas ações, modernizando os
processos de trabalho e adequando a estrutura organizacional de
recursos humanos, físicos, gerenciais e tecnológicos às exigências de
sua missão acadêmica, técnica e administrativa.

As instituições de educação superior têm sido cobradas e interpeladas
a se inserir nas contradições do sistema social, sem, contudo, conseguir o
amadurecimento necessário para uma atuação mais eficaz. Estando inseridas
numa sociedade de desenvolvimento desigual, carentes de recursos humanos
qualificados e de lideranças capazes de atuarem como agentes de mudança,
as IES necessitam de uma análise crítica que as conduza ao diagnóstico de
suas necessidades e a um projeto que estabeleça as suas prioridades
estratégicas de mudanças.
Consequentemente, uma instituição de educação superior deve ter, ao
lado de seu caráter acadêmico, de sua procura do saber, do desejo de
promover

a

criatividade,

uma

função

explícita

de

colaboradora

do

desenvolvimento e da solução dos problemas contidos em nosso habitat. Sua
preocupação deve ser a de produzir modelos de desenvolvimento baseados
em valores humanos, voltados para problemas da realidade.
Além disso, as IES precisam ter como função básica a posição de
crítica, fazendo da sala de aula e dos laboratórios locais para o questionamento
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dos valores e pressupostos anteriormente adquiridos, isto é, cenários de
aprendizagem, concorrendo para a transformação dos discentes e docentes
em

agentes

de

mudança.

Como

agente

determinante,

portanto,

a

FAHESA/ITPAC PALMAS está agindo sobre o espaço social em que está
inserido, e via sua dinâmica operacional, agindo para ajudar a promover o
desenvolvimento sócio educacional local, regional e nacional.
Implícitas nestas funções estão algumas ideias que caracterizam o
processo didático-pedagógico na FAHESA/ITPAC PALMAS, ou seja:
 Os discentes são ajudados a usar o conhecimento existente para serem
criativos. São preparados para aceitar e promover mudanças. Voltam
seu interesse máximo para a consideração dos valores humanos, com
capacidade tanto para criticar e questionar, como para responder e
construir.


As experiências organizadas e proporcionadas contemplam problemas
que são significativos e relevantes para as suas vidas e para a formação
profissional;

Aos discentes são providas vivências que conduzem à formação de
uma consciência crítica, ao conhecimento interdisciplinar, ao trabalho de
equipe envolvendo discentes e docentes, ratificando os compromissos da
instituição em função dos problemas que o desenvolvimento sócio-políticoeconômico da região nos coloca.
No caso da FAHESA/ITPAC PALMAS, o desafio que se coloca para a
sua inserção na sociedade local, regional e nacional, é principalmente, o
desenvolvimento da sociedade - e consequentemente, do cidadão brasileiro para a criação, adaptação e absorção de conceitos e inovações importantes
que já vêm ocorrendo nas sociedades mais desenvolvidas. Mudanças que,
aparentemente, têm maior impacto nas relações econômicas, mas que, na
realidade, se refletem no cotidiano das relações políticas entre as nações e das
relações sociais entre os indivíduos.
Ante a isto, a FAHESA/ITPAC PALMAS planeja sua organização
didático-pedagógica de maneira coerente com os objetivos que se propõe
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atingir, tomando por base um conjunto de princípios e proposições básicas que
norteiam o comportamento do corpo docente, discente e técnico-administrativo.
A seguir são apresentados as principais proposições e princípios
básicos que são objeto de frequentes reuniões para que sejam analisadas,
discutidas e incorporadas por todos os pares e colocados em prática no dia-adia da FAHESA/ITPAC PALMAS.
A FAHESA/ITPAC PALMAS define as seguintes diretrizes pedagógicas
gerais, que conduzem à elaboração dos projetos dos cursos e programas que
oferta:
 Metodologias

de

ensino

ativas

e

inovadoras que promovam o

desenvolvimento de competências e habilidades requeridas na formação
integral do educando e na sua formação para o trabalho, nas diversas
carreiras de nível superior;
 Currículos de cursos, atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais e
planos de ensino, que propiciam a integração, simultânea, entre teoria e
prática, privilegiando a investigação científica e as ações comunitárias;
 Avaliação formativa e continuada da aprendizagem, cabendo ao docente
muito mais o papel de orientador/mediador, envidando esforços para
despertar as potencialidades do educando, minimizando as avaliações
quantitativas centradas meramente na acumulação de informações de
cunho teórico-doutrinário;
 Espaço

curricular

para

o

desenvolvimento

de

Atividades

Complementares, destinadas a trabalharem aspectos interdisciplinares
na formação do discente e a oferecerem oportunidades de ampliação
dessa formação, em áreas afins;
 Teoria e prática caminhando juntas, onde a aplicação prática das teorias
é promovida e incentivada, em todas as ações pedagógicas;
 O educando como centro do processo pedagógico, mediante a
assistência e atendimento em todos os momentos de sua vida
acadêmica, ao lado da oferta de ensino de qualidade;
 Sistema organizacional que respeite as individualidades e harmonize a
convivência acadêmica, em todos os níveis e categorias;
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 Integração do educando à comunidade social, por meio de programas e
ações

de

investigação

científica e extensão, em parceria com

organizações, empresas e instituições governamentais ou particulares.

3.1.5. Concepção de Processos de Ensino-Aprendizagem, Currículos e
Avaliação, Planejamento e Programas

É fundamental que se estabeleçam expectativas quanto ao perfil dos
egressos de seus cursos. O aluno que ingressa na FAHESA/ITPAC PALMAS
deve ao final de sua trajetória ser um cidadão-profissional capaz de um
envolvimento importante no quadro de mudanças sociais e no mundo do
trabalho, ter a capacidade de identificar problemas relevantes à sua volta,
avaliar diferentes posições quanto a esses problemas e conduzir sua postura
de modo consciente e atuar junto à sociedade.
A FAHESA/ITPAC PALMAS visa formar e qualificar profissionais, bem
como estimular a pesquisa e promover o desenvolvimento de novos processos,
produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a
sociedade, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo
mecanismos para a educação continuada.
O Projeto Pedagógico de cada curso busca abranger as aptidões,
competências e habilidades necessárias ao futuro profissional. Elas devem
estar coerentes com as diretrizes curriculares nacionais, os objetivos dos
cursos, os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as
atividades complementares, o sistema de avaliação, o projeto de iniciação
científica e o trabalho de curso.
Sendo assim, a FAHESA/ITPAC PALMAS busca, por meio dos projetos
pedagógicos de seus cursos, proporcionar aos discentes aptidões globais para:
 Desenvolver ações, tanto em nível individual quanto coletivo, dentro de
seu âmbito profissional;
 Assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e contínua
com as demais instâncias do sistema a que esteja ligado, sendo capaz
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de pensar criticamente, de analisar os problemas da sociedade e de
procurar soluções para os mesmos;
 Realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos
princípios da ética;
 Desenvolver ações fundamentadas na capacidade de tomar decisões,
visando o uso apropriado, a eficácia e o custo-efetividade, dos valores
humanos e recursos materiais disponíveis;
 Ser acessível e manter a confidencialidade das informações a eles
confiadas, na interação com outros profissionais e o público em geral;
 Dominar a comunicação verbal, não-verbal, habilidades de escrita e
leitura e de tecnologias de comunicação e informação;
 Trabalhar em equipe multiprofissional, assumir posições de liderança,
sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade, além de
compromisso, responsabilidade, habilidade para tomada de decisões,
comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;
 Tomar iniciativas e a atuar com criatividade e inovação;
 Ser capaz de aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto
na sua prática;
 Ser empreendedor; e
 Ter

responsabilidade

social

no

exercício

de

suas

atividades

profissionais.

Para alcançar este perfil profissional geral delineado, são desenvolvidas nos
discentes, ao longo dos cursos, competências e habilidades para:
 Reconhecer

e

definir

problemas,

equacionar

soluções,

pensar

estrategicamente, introduzir modificações no processo em que estiver
envolvido, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos
e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada
de decisão;
 Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais;
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 Refletir

e

atuar criticamente

sobre

a

esfera

de

sua

atuação,

compreendendo sua posição e função na estrutura ou sistema sob sua
responsabilidade, controle ou supervisão;
 Dominar os conhecimentos científicos básicos da sua área de atuação e
ter raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação da
natureza dos problemas e na sua resolução;
 Conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a
leitura crítica de artigos técnico-científicos e a participação na produção
de conhecimentos;
 Lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as
políticas de sua área profissional.

Desta forma, ao final de sua formação, os egressos estão habilitados a
exercer suas funções junto ao mercado de trabalho.

3.1.5.1. Projetos e Eixos Integradores

A FAHESA/ITPAC PALMAS atua em diversos projetos institucionais que se
tornam eixos temáticos e integram os PPCs de todos os cursos da instituição.
Dentre eles vale citar:
- Inclusão Educacional: visa dar atenção especial para os estudantes
que apresentam necessidades especiais, possibilitando seu acompanhamento
e inclusão em todas as atividades promovidas pelos cursos. Dentre as
atividades realizadas estão a contratação de tradutor intérprete de LIBRAS,
entre outros.
- Educação das Relações Étnico-Raciais, temática em todos os cursos
da FAHESA/ITPAC PALMAS na forma de inclusão de conteúdos em atividades
curriculares de disciplinas obrigatórias e que suscitam a discussão nos termos
das Leis nº10.639/2003 e nº 11.645/2008 e da Resolução CNE/CP nº 1/2004,
fundamentada no Parecer CNE/CP nº3/2004.
- Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, temática
constante em todos os cursos ofertados pela IES na forma de inclusão de
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conteúdos em atividades curriculares de disciplinas obrigatórias e que suscitam
a discussão nos termos da Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, assim como
da lei 9.795/1999 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para e Educação
Ambiental. Tais temas são incluídos, também, em disciplinas afins que
possibilitam a discussão das metas e objetivos da educação ambiental e da
sustentabilidade.
- Educação em Direitos Humanos: temática presente em todos os
cursos ofertados pela FAHESA/ITPAC PALMAS na forma de inclusão de
conteúdos em atividades curriculares de disciplinas obrigatórias e que suscitam
a discussão nos termos do Parecer CNE/CP nº 8 de 2012 e na Resolução
CNE/CP nº 1 de 2012. Tais temas são incluídos, também, em disciplinas afins
que possibilitam a discussão das metas e objetivos dos Direitos Humanos.

3.1.5.2. Organização Didático Pedagógica

A FAHESA/ITPAC PALMAS tem como desafio a busca permanente da
qualidade na formação de profissionais, aptos a disputar, com vantagens
competitivas, o mercado de trabalho globalizado e observar crítica e
reflexivamente, interferindo em seu contexto social. Para tanto, o projeto
pedagógico da instituição conta com os seguintes princípios:
 Defender o compromisso com a democracia, a educação e a justiça
social, incrementando sua inserção social e articulando-se no espaço
local e global;
 Promover a melhoria da qualidade acadêmica e privilegiar a qualificação
formal e social dos indivíduos, proporcionando o desenvolvimento de
ações político-acadêmicas e administrativas pertinentes à sua missão;
 Ampliar as fronteiras e a diversidade do conhecimento;
 Atualizar e modificar a própria IES, integrando, de forma pertinente, as
ações de ensino, pesquisa e extensão;
 Adotar uma sistemática de avaliação e acompanhamento contínuos das
ações que configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e
critérios compatíveis com o cumprimento de sua missão;
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 Garantir a qualidade do cumprimento de suas ações, modernizando os
processos de trabalho e adequando a estrutura organizacional de
recursos humanos, físicos, gerenciais e tecnológicos às exigências de
sua missão acadêmica, técnica e administrativa.
A seguir são apresentados as principais proposições e princípios
básicos que são objeto de frequentes de análise e colocados em prática no diaa-dia da FAHESA/ITPAC PALMAS:

Práticas Pedagógicas Inovadoras: As práticas pedagógicas são
todas as situações que se criam entre docentes, discentes, instituição, mundo
produtivo e sociedade, a fim de atingir a apropriação e a transferência dos
saberes nas suas relações, buscando o desenvolvimento de uma sociedade
ávida de conhecimento.
Elas devem estimular a construção do conhecimento por meio da
utilização da interdisciplinaridade no desenvolvimento de projetos. A instituição
incita o potencial dos docentes e coordenadores nessa reformulação periódica,
visto que esses devem possuir conhecimento e experiência profissional da
área, visando uma maior integração entre os docentes e articulando a
interdisciplinaridade nas disciplinas propostas e, durante o curso, para dar
continuidade ao processo de integração. Isto implica em uma prática
permanente de avaliação para uma melhor articulação do processo ensino
aprendizagem.
Sendo assim, as orientações pedagógicas para a obtenção da efetiva
qualidade do processo de ensino-aprendizagem no âmbito das salas de aulas,
se caracterizam por:
 Aulas expositivas e dialógicas articulando-se sempre que possível com
outras práticas tais como: resolução de problemas, aulas de laboratório,
atividades

acadêmicas

complementares,

atividades

de

pesquisa

bibliográfica, visitas técnicas etc;
 Aulas práticas em laboratórios como ações imprescindíveis ao processo
de experimentação;
 Avaliação do aproveitamento dos discentes realizada por meio da
demonstração da compreensão dos processos observados, por meio de
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relatórios escritos, exposições individuais ou em grupo, workshops e
painel de debates;
 Desenvolvimento de projeto interdisciplinar ao longo de um período
podendo ser executado individualmente e/ou em grupo;
 Desenvolvimento de projetos concorrendo para a aproximação do
discente com a realidade situacional;
 Exercício da ação docente facilitadora e reguladora do processo ensinoaprendizagem

caracterizada

pelo

diálogo,

pela

suscitação

da

participação discente, visto que o docente não é o único repositório do
saber;
 Realização de atividades complementares tais como, seminários, mini
oficinas, painel integrado, conferências, jornada acadêmica, etc.;
 Realização

de

Workshops

envolvendo

discentes,

docentes

e

comunidade;
 Resolução de problemas reais por meio de proposição de questões
vivenciadas, objetivando que o discente as relacione à teoria;
 Visitas técnicas para oportunizar a contextualização de conceitos e
conhecimentos adquiridos.

Além

disto,

a

FAHESA/ITPAC

PALMAS

adota

como

prática

pedagógica, a vivência do discente conciliada aos conteúdos abordados em
sala. Tal experiência, trazida pelos discentes, requer do docente uma constante
inovação nas metodologias de ensino.
A prática de ensino desenvolvida em sala de aula, por mais
diversificada que seja, deve privilegiar o princípio de que a aquisição do
conhecimento é um processo a ser compreendido como decorrência das trocas
que o discente estabelece na interação com o seu meio social, profissional e
cultural, cabendo ao docente ser o mediador desse processo, articulando as
trocas, tendo em vista o desenvolvimento do senso crítico acerca dos
conteúdos.
Como inovação pedagógica, a instituição passa a adotar metodologia
própria, uma metodologia de aprendizagem, cuja proposta pedagógica faz-se
na

construção

coletiva

do

conhecimento

por meio

da

aprendizagem
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significativa e do diálogo assíncrono, desenvolvendo a autonomia, na ação do
aprender a aprender, por meio da interação de forma colaborativa e
cooperativa realizadas pelas atividades individuais e de grupo, mediadas por
professores e tutores.
A metodologia ativa tem por objetivo desenvolver o processo de
aprender utilizando como ponto de partida o estímulo a capacidade do aluno
em solucionar com sucesso os problemas, simulados ou reais, propostos no
ambiente de aprendizagem para o desenvolvimento de competências relativas
a prática profissional, em diferentes contextos. Estimula o uso das novas
tecnologias de informação e comunicação (TICs), enquanto recurso de
aprendizado de análise e de resposta. Nesse sentido o ensino híbrido pode
auxiliar na implementação de novas metodologias, assim como, de uma
educação que se pauta por responsabilizar o educando por seu processo de
aprendizagem. O ensino híbrido proporciona uma mistura de metodologias que
por meio das novas tecnologias podem favorecer uma aprendizagem ativa e
significativa possibilitando o estabelecimento de relações entre aquilo que o
educando já sabia e o novo conhecimento que lhe é apresentado.
Interdisciplinaridade: A FAHESA/ITPAC PALMAS entende que o
desenvolvimento de atividades e projetos de cunho interdisciplinar favorecem
a formação de profissionais pluralistas e ao mesmo tempo com domínio
adequado do saber técnico em sua área de atuação. Este é um caminho
viável para a superação da fragmentação, contribuindo para a construção de
um perfil de egresso que tenha domínio sobre seu campo de conhecimento e
seja capaz de dialogar com outros saberes, num processo permanente de
auto-formação.
É fundamental que a execução dos currículos supere o fechamento do
desenho

disciplinar

e

parta

para

o

desenvolvimento

de

projetos

interdisciplinares consistentes que integrem também a iniciação científica e a
extensão. É também importante que os cursos de graduação e de pósgraduação explicitem, em seus projetos pedagógicos, os eixos de integração
temática, as linhas de ação e a integração com a extensão, com vistas a
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trabalhar a construção da interdisciplinaridade, a pesquisa e a inserção crítica
do discente no contexto social.
A FAHESA/ITPAC PALMAS, na medida do possível e considerando as
especificidades da área de conhecimento, implementa e consolida os cursos de
graduação buscando garantir o processo de construção interdisciplinar e
flexível possibilitando ao educando a construção de seu itinerário formativo.
Articulação entre Teoria e Prática: A FAHESA/ITPAC PALMAS
entende que a articulação teoria-prática, baseia-se na tese segundo a qual o
conhecimento deve emergir da prática e a ela retornar mediado pela reflexão
teórica. Eis aí uma aplicação do conceito de práxis na área das ciências da
educação. Trata-se também de enfatizar o estudo e a reflexão epistemológica
sobre a construção do conhecimento no contexto social do educando e dos
desafios presentes.
Para isto, as metodologias sócias interativas dão uma importante
contribuição a esta articulação. Assim, é fundamental que os cursos estimulem
a aplicação de metodologias dinâmicas do processo ensino-aprendizagem
como instrumentos de desenvolvimento do discente, disseminando também a
cultura da investigação, da discussão, do debate, do levantamento de
situações-problema para análise crítica. Nessa perspectiva o ensino híbrido
nos ajuda na implementação de novas metodologias e na utilização de
tecnologias apropriadas para o domínio de conhecimento de cada área
específica.
Fundamentos dos Projetos Pedagógicos dos Cursos: Os projetos
pedagógicos dos cursos, no contexto mais amplo da prática social, contemplam
a concepção de homem, de mundo e de sociedade; compromisso social,
valorização profissional e defesa das políticas de inclusão social. No contexto
da prática pedagógica os projetos devem superar o pressuposto do
autoritarismo; enfatizar o trabalho coletivo interdisciplinar; valorizar o currículo
enquanto construção do conhecimento, e possibilitar a reflexão sobre a prática
e vivencia da avaliação qualitativa e processual.
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Nesse sentido, além de contemplar no conjunto de suas ações, as
inovações científicas e tecnológicas e as exigências do mundo do trabalho, os
projetos pedagógicos dos cursos devem expressar uma política educacional a
partir dos princípios filosóficos e políticos que possam contribuir para a
consolidação da missão da instituição, seu papel social e científico, de forma a
constituir-se em compromisso coletivo para a sociedade. Sem, no entanto, se
furtar do compromisso social de formar profissionais capazes de transformar a
realidade local, regional e nacional.
Estrutura Curricular: A organização curricular é contemplada pelo
processo de revisão curricular, pela flexibilidade curricular e pela integralização
curricular.
O que se pretende com o processo de revisão curricular é desenvolver
nos cursos oferecidos pela FAHESA/ITPAC PALMAS um modelo de currículo
personalizado, onde a formação seja caracterizada como uma associação
determinada pelo tipo de discente e pelo ambiente (maneiras de ensinar). Por
meio de um currículo melhor contextualizado à realidade situacional local e
regional, o discente pode ser envolvido na implementação das estratégias
instrucionais,

a

fim

de

torná-lo

mais

incentivador

e

facilitador

do

desenvolvimento das habilidades de solução de problemas e tomada de
decisão.
É

preciso

renovar

constantemente

a

instituição,

com

postura

pedagógica (re)atualizadora, que tenha a crítica e o diagnóstico das
necessidades da região como balizamento de um novo projeto institucional que
estabeleça as prioridades estratégicas de mudanças e prepare os discentes
para serem líderes, portadores de valores éticos e políticos capazes de
promover mudanças na sociedade em que vão atuar.
Nesta nova abordagem curricular, as matrizes curriculares devem ser
centradas em problemas que sejam significativos para os discentes e que
satisfaçam as suas necessidades, desde seu ingresso na FAHESA, assim
como, devem oportunizar itinerários formativos personalizados de acordo com
as escolhas pessoais dos educandos.
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A IES estrutura os currículos de seus cursos numa visão renovada pela
epistemologia contemporânea e pela consciência crítica e histórica inerente à
responsabilidade social, cidadã e inclusiva, orientando-se segundo a diretriz de
sua visão e de sua missão. Porquanto, caracteriza seu compromisso de
formação acadêmica profissional e cidadã, por meio da firme intencionalidade
em:
 Promover uma formação profissional eficaz, otimizando uma graduação
de qualidade de caráter pluralista, crítica e reflexiva, que articula as
especificidades das competências técnicas, da formação profissional em
equilíbrio com a formação geral, humanística e ética;
 Possibilitar a capacitação e habilitação do egresso para acompanhar a
evolução do conhecimento teórico-prático em sua área, necessárias à
atuação profissional futura;
 Agir em prol do desenvolvimento regional, interagindo nos vários níveis de
atuação, demonstrando

engajamento

com as questões ligadas à

sustentabilidade social e ambiental;
 Promover programas de serviços que interajam com as demandas da
comunidade, equacionando problemas e buscando soluções compatíveis
com a realidade;
 Prover a disponibilidade para o trabalho em equipe interdisciplinar e
multiprofissional;
 Desenvolver o processo de revisão dos projetos pedagógicos dos cursos
considerando-se as necessidades ambientais externas, internas e os
resultados do processo de avaliação institucional com o intuito de
manterem atualizadas e úteis às propostas dos cursos e programas
oferecidos.

Os currículos dos cursos são, permanentemente, objetos de revisões,
que devem ser monitorados pelos avanços do conhecimento em cada área e
pelas demandas do mercado de trabalho. Seminários de revisão e de
planejamento do currículo de cada curso são conduzidos com a presença dos
colegiados dos cursos e membros do Núcleo Docente Estruturante, assim
como da representação discente e de egressos do curso.
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A integralização curricular deve atender, em primeiro lugar, às normas
fixadas pelo Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação.
Na FAHESA/ITPAC PALMAS o prazo mínimo de integralização para os
cursos de graduação existentes, bem como para os que pretende implantar
considera a regulação citada e o contexto em que a IES está inserida. Em cada
curso oferecido pela instituição este definido, em seu projeto pedagógico o
tempo de integralização com o prazo mínimo e máximo de conclusão.
Além dos critérios de integralizações desenhados acima e em
conformidade com os documentos Institucionais, os discentes que tenham
extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e
outros

instrumentos

de

avaliação

específicos,

aplicados

por

banca

examinadora especial, podem ter abreviada a duração dos seus cursos de
acordo com as normas do sistema de educação superior e com as normativas
institucionais.

Flexibilidade Curricular: A flexibilidade dos componentes curriculares
se faz presente na exploração das atividades acadêmicas articuladas à
formação do egresso destacando-se as atividades complementares, assim
como o aproveitamento de conhecimentos anteriores de extraordinário saber e,
por sua vez, é dada com a possibilidade de o aluno completar sua formação
por meio da aquisição de conhecimentos, competências e habilidades através
de estudos complementares. De forma institucional estão regulamentadas as
atividades

complementares

dos

cursos

de

graduação,

os

Estágios

Supervisionados, o Trabalho de Conclusão do Curso e regras de avaliação.
As diretrizes pedagógicas adotadas conduzem à flexibilização dos
componentes curriculares. Os projetos pedagógicos dos cursos buscam
contemplar as inovações que possibilitem essa flexibilidade.
As Atividades Complementares, componente curricular obrigatório, por
outro lado, são um espaço curricular propício ao desenvolvimento da
flexibilidade e ao atendimento das individualidades do educando.
Outro elemento importante para proporcionar a flexibilização são as
disciplinas optativas ofertadas na matriz curricular de cada um dos cursos da
instituição. Em cada uma das matrizes curriculares são apresentadas um
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elenco de disciplinas optativas das quais os estudantes escolhem aquelas que
farão parte de seu itinerário formativo de acordo com sua área de interesse
pessoal. Tais disciplinas optativas podem ser alteradas com maior flexibilidade
de acordo com as sugestões dos educandos e com seus interesses.
Atividades Práticas e Estágios: As práticas estão asseguradas em
todos os cursos ofertados pela FAHESA/ITPAC PALMAS, seja por meio do
oferecimento de atividades laboratoriais, do Estágio Curricular Obrigatório, das
Atividades Complementares, do Trabalho de Conclusão de Curso e/ou por
convênios firmados como forma de assegurar a qualidade de seus cursos e da
formação de seus futuros egressos.
A FAHESA/ITPAC PALMAS designa docentes de seu quadro para
realizar o acompanhamento e orientação das atividades desenvolvidas nas
práticas, como também destina espaço físico próprio de acordo com a
especificidade dos cursos superiores.
Atividades

Complementares:

As

Atividades

Complementares,

componente curricular obrigatório são ofertadas ao longo dos cursos de
graduação e possibilitam o reconhecimento por avaliação de habilidades e
competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar,
hipóteses em que o aluno alarga o seu currículo com experimentos e vivências
acadêmicas, internos ou externos ao curso.
Orienta, desta maneira, a estimular a prática de estudos independentes,
transversais,

opcionais,

de

interdisciplinaridade,

de

permanente

e

contextualizada atualização profissional específica; sobretudo nas relações
com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo dos cursos, integrando-as às
diversas peculiaridades regionais e culturais, temas relativos à Educação das
Relações Étnico-raciais, História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena,
Direitos Humanos, Educação Ambiental e Sustentabilidade.
Nesse sentido, as Atividades Complementares incluem projetos de
iniciação

científica, monitoria, ações extensionistas, módulos temáticos,

seminários, simpósios, congressos, conferências, visitas técnicas, disciplinas
optativas, disciplinas oferecidas em outros cursos da própria IES e de outras
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instituições de ensino ou de regulamentação e supervisão do exercício
profissional, ainda que esses conteúdos não estejam previstos na estrutura
curricular dos cursos, mas podem ser aproveitados porque circulam em um
mesmo currículo, de forma interdisciplinar, e se integram com os demais
conteúdos realizados.
Há pelos cursos de graduação da FAHESA/ITPAC PALMAS a previsão
em sua estrutura curricular de carga horária para a realização das atividades
complementares, conforme previsto no Projeto Pedagógico dos Cursos. O
instrumento balizador que institui os mecanismos efetivos de planejamento e
acompanhamento das atividades complementares é o seu regulamento. O
instrumento normativo reflete não somente as necessidades acadêmicas
previstas em atos regulatórios como, sobretudo, o compromisso da IES com
uma formação ampla, plural e complementar para os seus graduandos. Nele
está previsto uma gama de atividades que podem ser desenvolvidas pelos
alunos no sentido de garantir aos mesmos suportes diversos para a
consolidação de suas formações epistemológicas, teóricas e práticas, em
complementação ao seu cotidiano acadêmico, desenvolvido em sala de aula.
Trabalho de Conclusão de Curso: O Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC) é componente curricular obrigatório, quando previsto na matriz do curso,
que serve de instrumento de ensino transversal e interdisciplinar, incentivador
dos conhecimentos espontâneos e específicos na interação entre ciência e
cotidiano. São objetivos do TCC:


Promover a sólida formação geral, necessária para que o futuro
graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de
exercício profissional e de produção do conhecimento a partir do
favorecimento da abertura de ideias e do potencial crítico, analítico e
reflexivo;



Incentivar a prática de estudos independentes, visando uma autonomia
profissional e intelectual progressiva;



Integrar os conhecimentos construídos durante o curso e promover o
aprofundamento em área de interesse do aluno, sob orientação de um
professor da área para a formulação de hipóteses, reflexão acerca de
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suas implicações e definição de considerações conclusivas sobre o
tema;


Colaborar no direcionamento para a área de trabalho específica.

Neste

sentido, permite

conhecimentos

aprendidos

ao discente traduzir a articulação entre

na

sequência

curricular

e

produz análises

relevantes para temas e questões que envolvem a atuação específica do
profissional que deseja se tornar, tanto do ponto de vista acadêmico como
social, além de

aprimorar a

sua

formação permanente a partir do

desenvolvimento de competências pessoais.
Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs – No Processo
de Ensino e Aprendizagem: O atual processo de avanço tecnológico trouxe a
toda sociedade fatores que favorecem a vida das pessoas. Em decorrência das
tecnologias, podemos desfrutar de momentos de descontração, aprendizagem
e conforto, pontos que se tornaram rotina no dia-a-dia de qualquer cidadão.
Não podemos deixar de comentar que as tecnologias também servem
para informar e comunicar. Encontramos nas tecnologias de informação e
comunicação a linguagem oral, escrita e da síntese entre som, imagem e
movimento e seu avanço para informação em tempo real com a linguagem
digital.
É importante perceber que mediante diversos avanços e debates as
tecnologias também servem para fazer educação, favorecendo aprendizagens,
quando

reorientam

processos

de

descobertas,

relações,

valores

e

comportamentos.
As novas tecnologias vêm favorecer a abordagem do docente,
facilitando a compreensão do discente em relação ao conteúdo apresentado,
sendo um forte recurso didático no processo de ensino-aprendizagem nestes
novos tempos. É interessante notar que programas educativos, jogos, sites
educacionais, transformam e dinamizam o ambiente, quando são usados de
forma pedagogicamente planejada.
A educação serve para fazer mais do que usuários e desenvolvedores
de tecnologias, encontramos uma forte preocupação sobre o papel das
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instituições de educação superior no momento atual, onde o discente passa a
ser o centro da situação. Enfatizamos ainda que as instituições necessitam
oferecer a eles formação, aquisição de novas habilidades e atitudes de valores
numa sociedade em processo de constante transformação.
As inovações tecnológicas devem contribuir de modo decisivo para
transformar as instituições em um lugar de exploração de culturas, de
realizações de projetos, de investigação e debate. Os desafios para realização
de projetos e propostas advêm de descobrir meios criativos de manipular a
tecnologia educacional a inspirar docentes e educandos a gostar e atuar no
processo de aprendizagem.
Os

caminhos

futuros

nas

relações

entre

novas

educações

e

tecnologias referendam o desenvolvimento de novas aprendizagens, além de
seus desafios de reestruturação curricular e metodologias de ensino que
atendam a uma realidade de ambientes digitais. Estas tecnologias vêm facilitar
a

interculturalidade

e

o

envolvimento

na

produção

e

aquisição

de

conhecimentos.
Pensando em uma ampliação de democratização da educação no
Brasil, a

FAHESA/ITPAC

PALMAS presa pela formação de projetos

interdisciplinares com equipes de docentes, técnicos e discentes integrados
nas atividades, com um tempo diferenciado para estudos e realizações de
cursos permanentes para abordagem das novas metodologias tecnológicas
aos profissionais envolvidos com a educação.
Com toda a evolução existente em um mundo globalizado, a
FAHESA/ITPAC PALMAS se depara com a necessidade urgente de formação
pedagógico-digital para que possa transformar a sala de aula em ambiente de
aprendizagem ativo e reflexivo, preparando o discente para atuar com as novas
tecnologias com um posicionamento crítico exigido pelo competitivo mercado
de trabalho.
Sendo assim, o avanço tecnológico nos adverte para renovarmos e
adaptarmos aos novos tempos buscando uma comunicação mais atualizada e
um amplo desenvolvimento da aprendizagem e a FAHESA/ITPAC PALMAS,
juntamente com as demais instituições de educação superior, são peça
fundamental para o desenvolvimento deste processo.
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Portanto, para a FAHESA/ITPAC PALMAS, a aquisição de tecnologia
didático-pedagógica, que venha enriquecer e qualificar o processo de ensinoaprendizagem configura necessidade ímpar para o desenvolvimento dos
conteúdos e atividades propostos pelos cursos.
A IES possui inúmeras tecnologias de informação e comunicação que
integram as áreas administrativas e acadêmicas, proporcionando gestão
eficiente e eficaz.
O objetivo do sistema de informação institucional é possibilitar ao
administrador recuperar e divulgar com presteza as informações nele
armazenadas.
Os mecanismos de comunicação institucional possibilitam a articulação
entre as diversas áreas da Instituição e permitem a comunicação horizontal,
assim como o relacionamento entre os níveis hierárquicos.
O objetivo fundamental é prover, aos docentes, discentes e técnicoadministrativos, ferramentas de apoio ao processo ensino-aprendizagem,
baseadas nas tecnologias hoje disponíveis. Estas ferramentas disponibilizam
um leque de recursos que permitem o enriquecimento do processo educacional
e o estreitamento do relacionamento entre professores e alunos, constituindose em um instrumento sem paralelo no auxílio ao processo educacional.

Procedimentos

de

Avaliação

dos

Processos

de

Ensino

e

Aprendizagem: A Instituição projeta para os cursos atividades em harmonia
com as suas bases filosóficas e princípios metodológicos, garantindo, desta
forma, uma coerência epistemológica com a Missão e os Objetivos
Institucionais, assim como com as propostas pedagógicas dos cursos.
A avaliação contínua objetiva a melhoria do acompanhamento do aluno,
considerando-se as individualidades, além de possibilitar que o aluno possa
acompanhar o seu desempenho a cada avaliação. São aplicados variados
instrumentos de avaliações. A avaliação integrada compõe a avaliação
contínua e proporciona uma maior integração entre as disciplinas e docentes,
além de contribuir para que o aluno tenha uma óptica não fragmentada e mais
próxima da realidade do mercado de trabalho e dos problemas cotidianos.
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3.1.6. Articulação entre o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC)

Considerando que os PPCs devem dialogar com o PPI, incorporando
suas diretrizes e políticas, o PPI passa a ser o documento de referência de
todas as ações e decisões dos cursos.
Nessa ótica, cada projeto de curso articula sua especificidade no
contexto da respectiva evolução histórica do campo do saber, estabelecendo,
ao mesmo tempo, o espaço particular para a sua história. A organização
curricular, que prevê as ações pedagógicas dos cursos, elemento fundamental
de um Projeto Pedagógico, é, hoje, orientada pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais.
Nessa linha, os Projetos Pedagógicos dos cursos espelham os princípios
orientadores

do

Projeto

Pedagógico

Institucional: são

dinâmicos, não

apresentam uma forma definitiva. Todos os Projetos Pedagógicos de Cursos
devem ser apreciados e aprovados pelos respectivos colegiados e atualizados
periodicamente. Isso permite o respeito às peculiaridades de cada curso e das
necessidades do caráter formativo. A sua elaboração exige uma reflexão
acerca da concepção e das finalidades da educação e sua relação com a
sociedade, bem como uma reflexão aprofundada sobre o profissional que se
quer formar e de mundo que se pretende construir. O processo de construção
dos Projetos Pedagógicos de Cursos se dá por meio de reflexões referentes à
concepção de educação, de universidade, de cidadão, de conhecimento, de
currículo, da relação teoria e prática, e outros tantas indagações.
Tais questionamentos e suas respectivas reflexões são compreendidos
como processo e estão em contínua construção, avaliação, reelaboração.
Busca-se, portanto, um forte embasamento conceitual na formulação da
matriz curricular e composição dos conteúdos dos planos de ensino de cada
disciplina. O projeto de flexibilização curricular é arrojado e inovador e se aplica
a todos os cursos. Os próprios PPCs podem estimular o aproveitamento da
flexibilização curricular por parte dos discentes. As orientações pedagógicas
para o docente e para o discente dão destaque ao “aprender a aprender” como
forte elemento de aprendizagem no mundo contemporâneo.
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4. Política De Ensino
A política de ensino tem como ponto de partida o conhecimento de seu
discente. Partindo do perfil do ingressante, desenvolver-se-á uma política de
ensino que considere o discente como centro de referência de todo o processo
de aprendizagem.
A FAHESA/ITPAC PALMAS pretende propor uma visão de educação
que seja marcada pelas ideias de empreendedorismo e responsabilidade
social, na qual o educando compreenda suas potencialidades e aprenda a
desenvolvê-las em articulação com os demais ramos científicos, visando à
formação de um indivíduo consciente não só de si, mas do mundo em que vive,
que lhe permita crescer e desenvolver-se profissionalmente, com competência
e dinamismo para que tenha visão estratégica. Esta proposta dar-se-á com a
valorização de um currículo interdisciplinar no qual são valorizados projetos
que se integram e estruturam eixo condutor do aprendizado.
Para alcançar os objetivos, serão adotados e disseminados princípios
de aprendizagem que orientem a prática docente a partir de uma perspectiva
que reconheça no discente sua condição de jovem e adulto que possui
experiências ricas e que devem ser aproveitadas e elaboradas através do
processo de ensino e aprendizagem.
A IES acredita que as práticas pedagógicas devem privilegiar o ensino
de conteúdo, atitudes e formas de olhar o mundo com maneiras e ritmos
compatíveis à realidade socioeconômica e cultural do educando. A aquisição
de conhecimento deve ser compreendida como decorrência das trocas que o
ser humano estabelece nos processos que interage. A instituição assume
assim seu papel de mediadora desse processo, e buscará articular tais trocas,
pois

reconhece

ser o

educando

o agente principal de sua própria

aprendizagem. Assim, os Cursos da Instituição sempre buscarão a qualificação
e competência do egresso, adotando para tal, métodos de ensino e
aprendizagem diversificados e criativos. Vale ressaltar que a implementação da
formação profissional - saber fazer - deve envolver a incorporação de uma
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pedagogia, fundamentada

numa

concepção

mais

crítica

das

relações

existentes entre educação, sociedade e trabalho.
A Política de Ensino da FAHESA/ITPAC PALMAS para a graduação
fundamentar-se na integração do ensino com a iniciação científica e a
extensão, objetivando formação de qualidade acadêmica e profissional. Irá
cultivar e promover, portanto, uma prática calcada em princípios éticos que
possibilitará a construção e disseminação do conhecimento técnico-científico, o
aperfeiçoamento cultural e o desenvolvimento de um pensamento reflexivo,
crítico

e

responsável, que

impulsionem a transformação sócio-político-

econômica da sociedade.
Esta política tem como princípios básicos:
 Formação de profissionais nas áreas de conhecimento em que atuar;
 Formação política, social e econômica de cidadãos capazes de interagir na
sociedade;
 Valorização dos princípios éticos, morais e cristãos, contribuindo para o
bem estar da sociedade;
 Flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao discente a maior
medida possível de autonomia na sua formação acadêmica;
 Atualização

permanente

dos

projetos

pedagógicos, levando-se

em

consideração as Diretrizes Curriculares e as demandas sócio-econômicoculturais da região onde a FAHESA/ITPAC PALMAS estará inserida;
 Incentivo à produção técnico-científica e didática do corpo docente;
 Qualificação permanente do corpo social, em termos de titulação
acadêmica e de competências didático-pedagógicas.
Além disso, como o ensino de graduação está baseado na ação
integrada entre teoria e prática profissional; na otimização dos currículos,
considerando as diretrizes curriculares nacionais e as necessidades da região
de abrangência; na titulação e qualificação dos docentes, segundo os padrões
e critérios de qualidade; na adequação de sua infraestrutura, compreendendo
biblioteca, laboratórios e recursos de informática, igualmente definidos pelos
padrões e critérios de qualidade; nos demais campos de estudos e iniciação
científica, como meio permanente de aprendizagem e pela incorporação da
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tecnologia no processo de formação educacional, se torna necessário o
desenvolvimento das seguintes políticas educacionais:
 Efetivar cooperação e intercâmbio técnico-científico e cultural com outras
instituições de ensino superior;
 Aprimorar o sistema de comunicação interna e externa;
 Aprimorar projeto de marketing institucional;
 Estabelecer procedimentos de revisão e aprimoramento de normas e
rotinas da instituição;
 Rever, sempre que for preciso, a estrutura organizacional;
 Racionalizar a utilização dos recursos humanos, materiais e financeiros;
 Unificar procedimentos administrativos e ampliar o uso de recursos
tecnológicos que visam acelerar o processo de ensino e aprendizagem nos
diferentes cursos da IES.
Contudo, é considerada, na definição dessas políticas, a busca de
qualidade na capacitação técnica, visando atender a demanda por preparação,
formação e aprimoramento educacional e profissional, principalmente no que
tange à inclusão dos avanços tecnológicos na educação superior.
4.1. Ensino de Pós-Graduação
A FAHESA/ITPAC PALMAS reconhecendo o importante papel social
que a educação continuada realiza na promoção do desenvolvimento e bemestar da sociedade e sendo este um componente importante na missão
institucional, é propor uma política de ensino para a pós-graduação que resulte
em na construção de conhecimentos adequados e de acordo com as normas
estipuladas pela legislação vigente e órgãos federais responsáveis.
Esta política de ensino na pós-graduação está consubstanciada em
ações que possibilitem alcançar metas de qualidade na produção científica, na
capacitação de corpo docente e na qualificação dos cursos, em áreas definidas
como estratégicas para o desenvolvimento regional e nacional, prioritários para
a FAHESA/ITPAC PALMAS, na área dos cursos que oferta.
O estabelecimento da política de pós-graduação parte de pressupostos
básicos que norteiam suas ações e do diagnóstico da situação da pósgraduação na região. A partir desta análise, se define o planejamento de metas
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e ações, o cronograma e orçamento que forneçam as condições para
implantação dos programas de Pós-Graduação.
Os princípios básicos desta política são:
 Contribuir e participar do desenvolvimento regional e nacional na formação
de

pessoas

qualificadas

para

atuarem

nas

diferentes

áreas

do

conhecimento;
 Definir áreas prioritárias e desenvolver investigação científica nessas
áreas, inclusive com o auxílio de parceiros, seja no campo da pesquisa,
seja nos convênios de auxílio mútuo;
 Consolidar a concepção de programa de pós-graduação integrado à
graduação;
 Formar grupos

em investigação

científica

que contribuam para o

fortalecimento da pesquisa científica na instituição.
Coerente com os princípios e propostas que caracterizam a presente
política, a Pós-Graduação adota mecanismos de avaliação institucional,
incluindo a participação de especialistas internos ou externos, nacionais ou
internacionais, conduzindo processos de acompanhamento dos mesmos e
revertendo seus resultados para a continuada melhoria de sua qualidade.
4.2 Ensino de Graduação
O currículo dos cursos de graduação, estabelecido pela Faculdade,
obedecerão às diretrizes curriculares nacionais curriculares e demais normas
que regem a Educação Superior, nos aspectos necessários ao regular
funcionamento dos cursos de graduação, nas quais as informações serão
amplamente divulgadas para a comunidade acadêmica, integrando o site da
Faculdade, a saber:
•

Formação, capacitação e qualificação de profissionais nas diferentes

áreas do conhecimento;
•

Respeito às características regionais e às necessidades sociais;

•

Formação política, social e econômica de cidadãos capazes de agir

como transformadores da realidade e da sociedade;
•

Valorização dos princípios éticos, morais e do bem comum, contribuindo

com o desenvolvimento regional e para a melhoria da sociedade;
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•

Flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar aos discentes a

melhor formação;
•

Desenvolvimento e incentivo ao uso de instrumentos metodológicos e de

práticas pedagógicas inovadoras para melhorar desenvolver competências nos
discentes;
•

Privilégio da prática da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade na

definição dos projetos pedagógicos;
•

Estímulo à monitoria, ao estágio supervisionado, à prática pedagógica,

ao desenvolvimento de atividades articuladas de ensino e as atividades
complementares nos projetos de cursos, de modo a melhor trabalhar a
articulação teórico prática;
•

Incentivo

à

utilização

de

meios

e

recursos

tecnológicos

como

ferramentas de facilitação do processo de ensino e aprendizagem;
•

Empreendimento de programas de nivelamento e apoio pedagógico aos

discentes;
•

Incentivo e apoio à oferta de disciplinas e cursos na modalidade não

presencial e/ou à distância dentro dos currículos tradicionais, respeitando a
legislação vigente;
•

Incentivo e apoio à oferta de cursos de graduação, de educação

continuada, de treinamento e desenvolvimento, e de formação complementar
na modalidade à distância;
•

Promoção e estímulo para a elaboração de materiais didáticos

necessários aos cursos;
•

Estímulo para a prática profissional e para a complementaridade de

atividades, organizando o melhor desenvolvimento curricular;
•

Atualização permanentemente dos projetos pedagógicos dos cursos,

considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais específicas, bem como as
demandas regionais;
•

Avaliação

permanentemente

da

qualidade

de

ensino

praticada,

privilegiando diferentes fóruns e, segundo um princípio democrático;
•

Desenvolvimento e implementação de programas de auxílio e incentivo a

discentes, criando possibilidades de acesso ao conhecimento, de modo a
diminuir a exclusão social e promovendo o desenvolvimento pessoal;
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•

Qualificação

permanentemente do corpo docente, privilegiando a

capacitação e titulação, facilitando o acesso à formação pedagógica e
melhorando o exercício da docência;
•

Identificação de áreas preferenciais para os cursos de pós-graduação,

preservando

a

inovação,

o

aproveitamento

das

potencialidades

e

o

fortalecimento da identidade institucional;
•

Promoção do estabelecimento de relações de cooperação com

programas de graduação e de pós-graduação de outras instituições, bem como
o reconhecimento de seus cursos pelos órgãos avaliadores e credenciadores
nacionais;
•

Incentivo para o intercâmbio docente e discente como complemento de

formação;
•

Manutenção e melhoria da infraestrutura e dos recursos materiais com

vistas à atender ao desenvolvimento e crescimento dos cursos;
•

Atualização do acervo bibliográfico;

•

Instituição da participação da representação discente nos diversos níveis

decisórios institucionais;
•

Oferta de cursos sintonizados com as demandas sociais e de mercado,

diversificando a oferta, de modo a atender à qualificação e requalificação
profissional;
•

Envolvimento

dos

docentes

no

desenvolvimento

dos

projetos

pedagógicos de cursos, bem como na participação em órgãos deliberativos
institucionais;
•

Viabilização da pós-graduação como eixo norteador da melhoria da

graduação, da pesquisa e da extensão praticados pela Instituição;
•

Promoção de parcerias com órgãos e instituições públicas, privadas e do

terceiro setor, de forma integrada com a comunidade, visando a melhor
consecução do ensino em todos os níveis;
•

Preservação, vinculando-os à vida cotidiana, de ideais da ética, da

responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo;
•

Integração do ensino de graduação com o da pós-graduação, com a

pesquisa e a extensão.
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5. Política de Pesquisa

A FAHESA/ITPAC PALMAS entende que oferecer educação superior de
qualidade não pode prescindir do instrumento de fertilização e de atualização
dos conteúdos dos programas de ensino representado pela atividade de
investigação científica, tecnológica, artística e cultural.
A institucionalização destas atividades, feita através da Iniciação Científica
na IES se pautará pelo compromisso de contribuir para o desenvolvimento do
espírito científico e do pensamento reflexivo, da ciência e da tecnologia, para a
criação e difusão da cultura e, portanto, para o entendimento do homem e do
meio em que vive. Por esta forma prevê-se a implantação do Programa de
Iniciação Científica a partir de agosto de 2017.
A Iniciação Científica atualmente realizada pela instituição é uma atividade
de investigação realizada por discentes dos cursos de graduação, orientada
por docente qualificado, e que visa ao aprendizado de técnicas e métodos
investigativos científicos, por meio da Política de Iniciação Científica da
FAHESA/ITPAC PALMAS. Este Programa consiste em um instrumento de
financiamento da investigação científica, complementar às outras formas de
fomento, tanto internas quanto externas. É um instrumento que permite
introduzir os estudantes de graduação à pesquisa científica, configurando-se
como poderoso fator de apoio às atividades de ensino.
A FAHESA/ITPAC PALMAS busca desenvolver pesquisas relacionadas
as diversas áreas da saúde. Estas são voltadas para, sobretudo, a educação
em saúde e doenças negligenciadas, como a Hanseníase e a Leishmaniose
que, segundo os dados do Ministério da Saúde, apresentam-se como as
doenças mais prevalentes no Estado do Tocantins, quando comparados a nível
nacional. Na área da educação, a FAHESA/ITPAC PALMAS desenvolve
estudos voltados, principalmente, para as metodologias ativas de ensinoaprendizagem, de acordo com a proposta pedagógica para os cursos ofertados
pela FAHESA/ITPAC PALMAS. Dentre as linhas de pesquisa, destacam-se:
1) Educação em Saúde;
2) Doenças negligenciadas;
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3) Imaginologia odontológica;
4) Laserterapia e terapia fotodinâmica no tratamento de doenças da boca;
5) Patologia bucal e Estomatologia;
6) Promoção em Saúde;
7) Promoção de Saúde às comunidades indígenas e quilombolas.

Os recursos orçamentários para o desenvolvimento de projetos de IC,
são previstos em centro de custo específico para o departamento responsável
por sua gestão (COPPEX). O acesso a estes recursos ocorre mediante
abertura de edital próprio. Dentro desses recursos estão inseridos carga
horária para os docentes participantes do projeto, bolsas de IC para os
acadêmicos participantes do projeto, além dos recursos necessários para o
desenvolvimento do projeto.
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6.Política de Extensão
A Instituição atualmente tomando como parâmetro os padrões de
qualidade referendados pelo MEC, desenvolve atividades de extensão,
envolvendo corpo docente, discente e comunidade local, sobre temas
vinculados aos cursos ofertados e pretendidos e incentiva a elaboração e
implementação de projetos locais e regionais, em parcerias com o setor
público, privado e terceiro setor.
As atividades de extensão, desenvolvidas de forma institucional no
âmbito dos cursos, têm como base o interesse local e regional e a construção
de parcerias, mediante a elaboração de instrumentos de contratos e convênios,
tendo como prioridade o desenvolvimento de atividades acadêmicas de
aprofundamento de temas que envolvam, a um só tempo, interesse local e
interesse

acadêmico

de

docentes

e

discentes,

marcados

pela

interdisciplinaridade.
Esta política se concebe como um mecanismo acadêmico de formação
que articula a produção científica e sua transmissão com a aplicação e
transferência dos resultados. Isto se faz num processo educativo, acadêmico,
científico, cultural e comunitário que relaciona a iniciação científica e o ensino
de forma indissociável. Enfim, é a extensão que viabiliza e operacionaliza a
relação transformadora e biunívoca entre a IES e Sociedade, Sociedade e IES.
Consequentemente, as atividades de extensão devem significar uma
troca sistemática e permanente de saberes, por meio de uma comunicação
produtiva com a sociedade, proporcionando o desenvolvimento acadêmico e
cultural.
Ao promover a ação social e a prestação de serviços articulados com as
diferentes demandas, os projetos de extensão da Instituição explicitam as
maneiras como se garante a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e
extensão, inclusive nos projetos pedagógicos dos cursos ofertados. Desta
forma, a política de extensão da IES, além de instrumentalizadora do processo
dialético entre teoria-prática, é um procedimento interdisciplinar que favorece
enormemente a visão integradora do social, permitindo:
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 Articulação ensino e sociedade, por meio de ações de extensão
desenvolvidas pela comunidade acadêmica;
 Construção

da

cidadania

profissional

do

discente,

por

meio

do

conhecimento e da interação com situações desafiadoras da realidade
social;
 Aproximação entre os currículos de formação profissional e a realidade
social;
 Estímulo à problematização como atitude de interação com a realidade;
 Estímulo à experimentação de novas metodologias de trabalho comunitário
ou de ação social, envolvendo o discente com diferentes possibilidades de
atuação no sentido de reduzir o ócio social e promover a disseminação do
conhecimento;
 Desenvolvimento de uma atitude tanto questionadora quanto proativa
diante dos desafios impostos pela realidade social;
 Identificação de produtos e processos adequados aos interesses e
demandas da comunidade;
 Identificação de tendências e vocações regionais;
 Promoção à extensão mediante cursos e projetos especiais, abertos à
participação

da

população,

prestando

colaboração

constante

à

comunidade, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da
criação cultural e da iniciação científica e tecnológica gerada na IES.

A FAHESA/ITPAC PALMAS entende a extensão como um processo
acadêmico definido e efetivado em função das exigências da realidade,
indispensável na formação do aluno, na qualificação do professor e no
intercâmbio com a sociedade, o que implica em relações multi, inter e
transdisciplinares interligando a Instituição nas suas atividades de ensino e de
investigação

científica

com

as

demandas

da

maioria

da

população,

possibilitando a formação do profissional-cidadão, através das formas de
transmissão e aplicação de seu acervo humano e material para elevar o bem
estar da sociedade, implementando, com qualidade, projetos de educação
continuada, científicos, culturais, artísticos, esportivos, de lazer, assistenciais e
comunitários para a sua integração com a comunidade.
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As ações de extensão, concernentes à filosofia da FAHESA/ITPAC
PALMAS são desenvolvidas sob as seguintes formas:
I – Programas - Conjunto articulado de projetos e outras atividades de extensão
(cursos, eventos, prestação de serviços), de caráter orgânico-institucional, com
clareza de diretrizes e orientadas a um objetivo comum em uma grande ação
de médio a longo prazo;
II – Projetos - conjunto de ações contínuas de caráter comunitário, educativo,
cultural, científico e tecnológico, vinculado ou não a um programa;
III – Cursos ou toda atividade acadêmica, técnica ou cultural que não está
inclusa como parte integrante e obrigatório do ensino de graduação e da pósgraduação;
IV – Eventos, caracterizados como:


Seminário e eventos - Eventos científicos ou não de âmbito menor do
que o congresso, tanto em termos de duração (horas a 1 ou 2 dias),
quanto ao número de participantes, cobrindo campos de conhecimento
mais

especializados.

Incluem-se

nessa

classificação:

encontro,

simpósio, jornada, colóquio, fórum, reunião;


Debates - Encontros sequenciais que visam à discussão de um tema
específico. Inclui: Ciclo, Circuito, Semana;



Outros – Outros eventos não classificados nos itens anteriores;

A IES com base no parecer da SERES começou a funcionar ao final do
primeiro semestre de 2017, tendo suas primeiras turmas de fato iniciado no
segundo semestre, desta forma as atividades de Extensão já colocadas em
prática envolvem ações em conjunto entre a instituição e a sociedade.
6.1. Programa de Responsabilidade Sócio Ambiental
Como parte da Política de Extensão merece destaque o Programa de
Responsabilidade Socioambiental, de caráter permanente, terá como função
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apoiar projetos que venham a auxiliar na melhoria da qualidade de vida e na
promoção do desenvolvimento da instituição e comunidades locais e entorno.
O Programa possui normas e diretrizes para identificação, análise,
seleção e implantação de projetos que ajudem a promover a inclusão social e
a melhoria da qualidade de vida das comunidades.
Ações como campanhas de solidariedade, educativas (para a
comunidade), de proteção ambiental e educação ambiental, de direitos
humanos, educação para o respeito as diferenças étnicas e culturais, dentre
outras são as principais temáticas do programa.
6.2. Programa de Assistência a Saúde
Este programa tem previsão de início em 2020 com a consolidação
dos cursos da FAHESA/ITPAC Palmas e será realizado através da criação
da Clínica Integrada. Este programa terá como objetivo principal prestar
serviços de atendimento, por livre demanda, médico e odontológico tanto a
comunidade interna e quanto externa. O atendimento será permanente, de
fluxo contínuo, transferindo-se à comunidade os benefícios do conhecimento
gerado

e

instalado

na

IES, considerando

a

sua

intangibilidade e

inseparabilidade. Para ser atendido pelo programa o ‘paciente’ passará por
triagem e atendimento pelos alunos, acompanhados de professores e/ou
profissionais capacitados a orientar.
O programa prestará serviços de atendimento médico e odontológico e
ainda educacionais através de palestras e cursos sobre prevenção de
doenças e saúde integral.
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7. Política de Gestão

O planejamento e a gestão dentro de uma instituição educacional
representam o eixo norteador para que se consiga alcançar os resultados
desejados e o reconhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade onde
está inserida.
Na FAHESA/ITPAC PALMAS a política de gestão almejada é a de
transparência e corporativismo, onde todos os setores da instituição, por meio
de seus representantes, participam das tomadas de decisões dentro de suas
áreas de atuação e do processo como um todo.
Aos discentes está destinadas ações e metas de valorização do
educando como centro do processo ensino-aprendizagem, com programas de
apoio à monitoria, à pesquisa, às atividades de extensão e de suporte às
carências identificadas ao longo do processo de aprendizagem.
Os docentes e técnico-administrativos tem ambiente de trabalho
adequado às suas responsabilidades no desenvolvimento do processo de
aprendizagem, principalmente com a garantia do estabelecido nos planos de
capacitação, de carreira docente e de cargos e salários.
Por fim, para que sejam atingidas as finalidades e objetivos do
processo de gestão institucional, a FAHESA/ITPAC PALMAS concentrará
todos os esforços para:
 Promoção de uma política de valorização do profissional baseada também
em experiência profissional e não somente em titulação acadêmica, não
menosprezando, por conseguinte, a titulação mínima de pós-graduação
Lato Sensu da qual o docente tem que ser detentor;
 Seleção do pessoal técnico-administrativo pautada por critérios de
qualificação profissional, levando-se em conta a análise de currículo e a
avaliação da experiência profissional;
 Melhoria das relações do corpo discente com a instituição em caráter
educacional e pedagógico conduzidas pela Direção Geral e Coordenação
Acadêmica;
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 Obrigação de todos os setores acadêmico-administrativos em atender e
orientar os discentes nas suas demandas, encaminhando-as aos órgãos
competentes

as

solicitações,

críticas

e

sugestões

apresentadas,

promovendo o efetivo retorno das questões trazidas;
 Responsabilidade das instâncias acadêmicas e administrativas, de acordo
com este PDI e com projetos pedagógicos dos cursos, em reconhecer e
promover o caráter educativo das atividades de representação estudantil,
imprescindíveis ao exercício da cidadania;
 Promoção incentivadora e garantida da elegibilidade dos representantes
estudantis resguardando-os de qualquer tipo de constrangimento, cabendo
à instituição garantir as relações dialéticas com os mesmos;
 Promoção permanente da melhoria dos seus processos administrativos, de
modo a garantir a agilidade e resolutividade no atendimento do corpo
docente e discente;
 Integração da estrutura organizacional da instituição nos seus diversos
setores, na medida das necessidades, com o intuito de compatibilizar de
forma mais flexível e objetiva possível ao atendimento da clientela final, ou
seja, o discente;
 Estimulação e a garantia das relações de integração entre os cursos com a
participação do corpo docente-discente nas dimensões do ensino-iniciação
científica-extensão;
 Comprometimento em criar e implementar mecanismos junto aos recémformados, para identificar os vazios na sua formação acadêmica e oferecer
cursos e/ou atividades que visem preencher estas necessidades;
 Promoção ao alunado de espaços de convivência, esporte, arte, cultura e
entretenimento através de programas, eventos e readequação da estrutura
física da instituição;
 Garantia por meio de um programa institucional diferenciado, ao discente
com necessidades educacionais especiais, de uma política de atendimento
à integrantes da comunidade acadêmica da IES;
 Incentivo aos docentes quanto a melhoria da capacitação por meio de
atividades

constantes

de

atualização

e

aperfeiçoamento

didático
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pedagógico mediante auxílio para participação em eventos regionais e/ou
nacionais;
 Ampliação do acervo bibliográfico dos cursos de acordo com listagens
proporcionadas

pelos docentes e coordenadores, catalogando-os e

colocando a disposição da comunidade acadêmica;
 Incentivo a participação da comunidade acadêmica em órgãos deliberativos
e comissão de avaliação institucional;
 Desenvolvimento de uma organização derivada de uma dinâmica gerada
pelo ritmo das transformações sociais, essencial para o desempenho de
suas funções junto a sociedade civil organizada.

7.1. Organização Administrativa
A estrutura administrativa e didático-científica da FAHESA/ITPAC
PALMAS é organizada a partir de modelos organizacionais propostos pela Lei
de Diretrizes de Bases existente. A FAHESA/ITPAC PALMAS é constituída
pelos seguintes órgãos:
I - Da Administração Superior:
a) Conselho Superior como órgão deliberativo normativo e consultivo
(Regimentalmente definido)
b) Direção Geral, como órgão executivo.
II - Da Administração Intermediária:
a) Coordenação Acadêmica.
b) Coordenação Administrativa e Financeira.
III - Da Administração Básica:
a) Coordenação de Pós-Graduação, Iniciação Científica e Extensão;
b) Núcleo Docente Estruturante dos Cursos;
c) Colegiados dos Cursos.
d) Coordenações dos Cursos de Graduação (presenciais e a distância,
quando houver).
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IV - Órgãos de Apoio:
a) Comissão Própria de Avaliação;
b) Ouvidoria;
c) Secretaria Acadêmica;
d) Assessorias da Diretoria Geral;
e) Comunicação;
f) Acervos e
g) Outros criados de acordo com este Regimento.
7.2. Organização Acadêmica Institucional
7.2.1. Cursos e Coordenação de Cursos

O Curso é a menor fração da estrutura da FAHESA/ITPAC PALMAS,
para todos os efeitos da organização administrativa, compreendido por
disciplinas que constam do seu currículo pleno, com base nas Diretrizes
Curriculares Nacionais e congrega docentes que as ministram.
O elenco das disciplinas da matriz curricular de cada Curso com
fundamento nas Diretrizes Curriculares Nacionais e congrega docentes que a
ministram é encaminhado pela Coordenação Acadêmica ao Conselho Superior,
para aprovação, havendo uma Coordenação de Curso, que deve justificar-se
pela natureza e amplitude do conhecimento abrangido e pelos recursos
materiais e humanos necessários ao seu funcionamento.
A Coordenação de Curso, eventualmente, poderá agregar vários
cursos, em função de suas afinidades ou características gerais de organização,
de acordo com a aprovação da Diretoria Geral.
7.3. Órgãos de Apoio as Atividades Acadêmicas
7.3.1. Comissão Própria de Avaliação

Em atendimento ao Art. 11 da Lei dos SINAES, a FAHESA/ITPAC
PALMAS instituiu sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), com as
atribuições de condução dos processos de avaliação internos da Instituição, de
sistematização e de prestação das informações que virão a ser solicitadas pelo
INEP.
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O SINAES fundamenta-se na necessidade de promover a melhoria da
qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o
aumento

permanente da sua eficácia institucional, da sua efetividade

acadêmica e social e, especialmente, do aprofundamento dos compromissos e
responsabilidades sociais. É integrado por três modalidades principais de
instrumentos de avaliação, aplicados em diferentes momentos:
1) Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES), que se
desenvolve em duas etapas principais:
a) Autoavaliação: coordenada pela Comissão Própria de
Avaliação (CPA);
b) Avaliação externa: realizada por comissões designadas pelo
INEP;
2) Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG);
3) Avaliação do Desempenho dos Discentes (ENADE).
Em decorrência da concepção, o SINAES está apoiado em alguns
princípios fundamentais para promover a qualidade da educação superior, a
orientação da expansão da oferta, o aumento permanente da eficácia
institucional,

da

efetividade

acadêmica

e

social e

especialmente

do

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais.
Esses princípios são: responsabilidade social com a qualidade da
educação superior; reconhecimento da diversidade do sistema; respeito à
identidade, à missão e à história das Instituições; globalidade institucional pela
utilização de um conjunto significativo de indicadores considerados em sua
relação orgânica; continuidade do processo avaliativo como instrumento de
política educacional para cada instituição e o sistema de educação superior em
seu conjunto.
No contexto do SINAES, a autoavaliação é percebida como um
processo contínuo por meio do qual a Instituição constrói conhecimento sobre
sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de
suas atividades para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior
relevância social. Constitui-se em condição básica para o necessário
aprimoramento do planejamento e gestão da Instituição, uma vez que propicia
a constante reorientação de suas ações.
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Para a FAHESA/ITPAC PALMAS a autoavaliação é um importante
instrumento para a tomada de decisão e dela resulta uma autoanálise
valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente
realizadas, assim como, uma autoconsciência, nos membros da comunidade
acadêmica, de suas qualidades, problemas e desafios para o presente e o
futuro.
O processo de autoavaliação institucional deve considerar como
parâmetros os seguintes princípios norteadores:
1. O princípio da IES participativa no processo de avaliação que se
traduz no envolvimento de todas as coordenações, órgãos e
unidades auxiliares, conselhos, docentes, pesquisadores, pessoal
técnico-administrativo e administradores (chefes de unidades ou
órgãos, coordenadores, diretores);
2. Globalidade: refere-se á integração da totalidade das atividades
ao processo avaliativo, ou seja, ensino, pesquisa, extensão, serviços
administrativos, gestão, responsabilidade social, inclusão social;
3. Igualdade: implica na consideração e associação do conjunto de
aspectos básicos que devem subsidiar a avaliação integral da
instituição, ou seja, as ações serão consideradas como produtos
institucionais e não de órgãos ou indivíduos isolados;
4. Especificidade: enfoca as particularidades de cada curso, em
acréscimo

aos

aspectos

gerais

que

serão

necessariamente

avaliados, uma vez que não se pode avaliar a diversidade ou
singularidade de maneira uniforme, bem como não se deve
converter a diversidade em símbolo do único;
5. Periodicidade: define os espaçamentos temporais ajustados aos
diferentes segmentos, atividades e unidades da instituição;
6. Racionalidade: implica a não multiplicação de procedimentos
idênticos para os mesmos fins, considerando todos os docentes,
discentes, pesquisadores, pessoal técnico-administrativo, bem como
os órgãos de gestão como partes integrantes da comunidade
acadêmica, fundamentais ao processo avaliativo, que se inicia com
eles e por eles;
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7. Transparência: diz respeito à identificação precisa e objetiva do
processo de avaliação, especialmente quanto aos níveis de
participação de todos os envolvidos, no que concerne à participação
e aos resultados esperados;
8. Integração: parte do princípio de que há um mínimo que deve ser
produzido bem como um máximo que pode ser alcançado, e, tendo
em vista o princípio da especificidade, valoriza os processos
compensatórios nos quais, dentro de determinados limites, as
atividades desenvolvidas numa categoria poderiam complementar
outras, em outras categorias. Pressupõe o reconhecimento pela
instituição de que, no contexto de suas funções básicas, os
docentes, discentes, coordenadorias, pessoal técnico-administrativo,
podem apresentar salutar variação quanto ao envolvimento de cada
uma delas; mas compartilham a consciência de que uns fazem
coisas diferentes dos outros e todos juntos realizam, de uma ou de
outra forma, o projeto pedagógico institucional e preenchem um feixe
de funções harmônicas voltadas aos mesmos fins;
9. Retribuição: contempla a diversidade de retornos que os
processos avaliativos podem e devem gerar para docentes,
discentes, pessoal técnico-administrativo, pesquisadores, gestores e
toda comunidade acadêmica, da alocação racional de recursos à
elaboração de princípios mais includentes e ágeis.
10. Cumulatividade: focaliza a acumulação progressiva de todas as
modalidades de trabalhos acadêmicos relativos aos docentes, aos
pesquisadores e coordenadorias, de tal sorte que a avaliação seja
traduzida num processo contínuo e não apenas em episódios e
momentos. Cada docente e cada coordenadoria deve ser encarada
e avaliada mediante sua história de trabalho e não pontualmente.

A proposta para a autoavaliação da FAHESA/ITPAC PALMAS indica:
a) elaborar, acompanhar e avaliar os projetos pedagógicos dos
cursos (presenciais e a distância) de graduação, sequenciais de
formação específica e pós-graduação lato sensu e stricto sensu, em

89

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2017 a 2021
FAHESA/ITPAC PALMAS

parceria com os coordenadores de departamentos e coordenadores
de cursos na sede e em seus pólos de apoio presencial quando
existirem;
b) avaliar o corpo acadêmico (docentes e gestores da área
acadêmica);
c) avaliar o Núcleo de Estágios, a educação à distância, a
responsabilidade social e extensão, a pesquisa e a iniciação
científica em interface com as áreas;
d) pesquisar, disseminar e arquivar a legislação educacional de
Ensino Superior afeta ao Sistema Federal;
e) disseminar e arquivar relatórios de avaliação MEC/INEP/SESU e
pareceres normativos do Conselho Nacional de Educação;
f) avaliar, atualizar e disseminar o Plano de Desenvolvimento
Institucional;
g) avaliar o egresso dos cursos de graduação, graduação
tecnológica, sequenciais de formação específica e de cursos de pósgraduação Lato sensu;
h) participar das reuniões de Conselho Superior e Intermediário e
orientar, quando cabível, sobre a Legislação Educacional vigente e
normas institucionais;
i) manter atualizados o Regimento da IES com as normas vigentes;
j) estabelecer interface com os órgãos administrativos, com a
coordenação de projetos sociais e com a pós-graduação Stricto
sensu, recebendo os relatórios anuais oriundos dos projetos de
avaliação desenvolvidos nas áreas e articulá-los com as demais
áreas acadêmicas e administrativas da instituição;
k) elaborar e aplicar treinamento à área acadêmica e administrativa
sobre a legislação educacional e atos normativos do MEC, com
ênfase na missão institucional e nos objetivos do FAHESA/ITPAC
PALMAS;
l) avaliar e disseminar o Projeto Pedagógico da IES, em parceria
com todos os órgãos envolvidos;
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m) avaliar as ações, resultados e procedimentos da Comissão de
Avaliação;
n) orientar, acompanhar e promover as avaliações externas dos
cursos e da Instituição;
o) verificar e

acompanhar as recomendações oriundas dos

processos avaliativos internos e externos, oficiais e do sistema
avaliativo próprio;
p) participar, em parceria com a área de Recursos Humanos, na
elaboração e execução de treinamentos/oficinas de trabalho para
docentes e gestores acadêmicos, de caráter formativo;
q) avaliar a satisfação do corpo acadêmico e do corpo discente,
docente e técnico administrativo em relação à cadeia de serviços; e
r) orientar e acompanhar as autoavaliações das áreas, consolidando
informações e recomendações.
As ações da Comissão Própria de Avaliação (CPA) devem contemplar
as seguintes fases:
I. Sensibilização da comunidade acadêmica para relevância dos
processos;
II. Autoavaliação, com a formação de diversas ópticas, instrumentos,
documentos, análises e debates, propondo sempre melhorias;
III.

Construção,

conjunta

às

diversas

áreas,

dos

projetos

pedagógicos e institucionais;
IV. Treinamento, com a proposta, elaboração e execução de oficinas
de para treinamento e desenvolvimento;
V. Difusão, em diversos momentos das propostas, dos objetivos,
resultados e análises dos diversos processos avaliativos internos e
externos, oficiais ou não;
VI.Reavaliação

dos

métodos,

processos

e

resultados

e

o

replanejamento das ações para os períodos subsequentes.

Formas de aferição que serão utilizadas:
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I. Comparação e acompanhamento periódicos das metas, resultados
e processos, inclusive para subsidiar o re-planejamento dos
processos avaliativos e do PDI;
II. Questionários quantitativos, com análise de variáveis (coleta de
dados) por medidas de dispersão-média e mediana - tendo como
unidade padrão à média aritmética da FAHESA/ITPAC PALMAS;
III. Questionários qualitativos, com análise de conteúdo;
IV. Pesquisa legal, para acompanhar as diretrizes educacionais;
V. Pesquisa a órgãos e outras fontes para identificar necessidades
mercadológicas e mudanças;
VI. Análise documental e acesso e construção de banco de dados
internos, com objetivo de sistematizar e analisar as informações;
VII. Avaliação de pares, com análises por curso, propondo melhorias
e ajustes.
Para condução destes processos são realizadas várias atividades,
entre elas encontros, debates e fóruns, pois a FAHESA/ITPAC PALMAS busca
sempre, por meio do diálogo e da construção viabilizar as suas ações.
Os resultados do processo de autoavaliação são encaminhados à
instância superior da IES, a quem compete a (re) definição e implementação
das políticas acadêmicas que o processo avaliativo sugerir. Os resultados da
avaliação subsidia mas ações internas e a (re) formulação do Plano de
Desenvolvimento Institucional e do Projeto Pedagógico Institucional.
O

conhecimento

gerado

pelo

processo

de

autoavaliação

é

disponibilizado à comunidade acadêmica, aos avaliadores externos e a
sociedade e tem finalidade clara de priorizar ações de curto, médio e longo
prazo, planejar de modo compartilhado e estabelecer etapas para alcançar
metas simples ou mais complexas que comprometam a Instituição para o
futuro.
A Autoavaliação disponibiliza indicadores para a revisão de ações e
redirecionamento das estratégias de atuação da Instituição. É uma ferramenta
para

o

planejamento

acompanhamento

e

gestão

institucional,

instrumento

este

de

contínuo do desempenho acadêmico e do processo

sistemático de informações à sociedade.

92

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2017 a 2021
FAHESA/ITPAC PALMAS

Para que a avaliação cumpra sua missão, ou seja, sirva de instrumento
para o aperfeiçoamento do projeto acadêmico e sócio-político da Instituição,
garantindo

a

melhoria

da

qualidade

e

a

pertinência

das

atividades

desenvolvidas, é realizada uma análise criteriosa dos resultados do processo
de avaliação.
Os relatórios gerados servem para que a Instituição identifique os
acertos e as ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades
envolvendo-se num processo de reflexão sobre as causas das situações
positivas e negativas, assumindo assim a direção efetiva de sua gestão
política, acadêmica e científica. Os resultados, portanto, também servem de
base para revisar o planejamento do PDI, bem como os projetos pedagógicos
dos cursos.
Os conhecimentos das estratégias adequadas norteiam, as decisões
no sentido de disseminá-las, generalizando o sucesso. Por outro lado, as
formas

de

ação

que

não

apresentarem

resultados

satisfatórios

são

modificadas, buscando-se alternativas para introdução de novos caminhos.
Uma vez que o trabalho tem como objetivo apontar os pontos fortes e
fracos da Instituição, permitindo alterações favoráveis, os resultados obtidos
são cuidadosamente analisados pelos diretores, coordenadores, docentes e,
especialmente, pela Comissão Própria de Avaliação.
Outra modalidade significativa, que integra o SINAES, é o Exame
Nacional de Desempenho dos Discentes (ENADE). A FAHESA/ITPAC
PALMAS considera este exame como um instrumento importante para, de
forma articulada com a autoavaliação, com a avaliação de cursos e com a
avaliação externa, possibilita a melhoria da qualidade da formação acadêmica
e profissional dos discentes.
Neste sentido, a IES assume esta premissa como ferramenta de
gestão que favorece a integração das ações acadêmicas e administrativas,
permitindo refletir sobre os processos, projetos e programas desenvolvidos
pelos cursos de graduação e pela IES, como processo de construção coletiva,
envolvendo todos os segmentos da IES, bem como representantes da
sociedade.
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7.3.2. Ouvidoria
A Ouvidoria da FAHESA/ITPAC PALMAS constitui-se em órgão de
natureza mediadora sem caráter administrativo, executivo, deliberativo ou
decisório.
A Ouvidoria tem por finalidade assegurar as manifestações dos usuários
para garantir a promoção e a defesa dos direitos de cidadania e dos princípios
éticos e da transparência, na comunicação das comunidades interna e externa
com as diferentes instâncias administrativas e academias da FAHESA/ITPAC
PALMAS.
Assim, será competência da Ouvidoria:
I – Receber e encaminhar aos setores competentes da IES as
manifestações (críticas, sugestões, reclamações, denúncias, elogios) dos
membros da comunidade acadêmica e da sociedade;
II – Promover ações para a apuração da veracidade quanto às
reclamações recebidas;
III – Acompanhar as tramitações, zelando pela resolutividade das
mesmas através do diálogo entre as partes, sempre que possível;
IV – Contribuir com os gestores institucionais através das sugestões de
medidas de melhorias das atividades administrativas e pedagógicas, a partir da
análise dos dados obtidos através das manifestações dos cidadãos;
V – Tomar medidas para a prevenção e a solução de conflitos, com
respeito

aos

preceitos

constitucionais,

às

normas

regimentais

da

FAHESA/ITPAC PALMAS e à pessoa humana, de forma independente,
autônoma e sigilosa.

São atribuições da Ouvidoria:
I – Receber e examinar as reclamações, denúncias, críticas e sugestões
acerca dos procedimentos e práticas dos membros da comunidade acadêmica,
atuando no sentido de corrigir e/ou aperfeiçoar suas ações;
II – Organizar mecanismos de acesso para os usuários encaminharem
suas manifestações, divulgando-os amplamente;
III –

orientar

os

interessados

acerca

dos

procedimentos

para

encaminharem demandas e acompanharem sua tramitação;
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IV – Encaminhar as manifestações recebidas aos setores competentes,
com solicitação de retorno à Ouvidoria sobre as providencias tomadas;
V – Informar os resultados das demandas aos interessados, no menor
prazo possível;
VI – Determinar o arquivamento de manifestações improcedentes,
mediante despacho fundamentado, bem como aquelas sem identificação;
VII – encaminhar à Comissão Própria de Avaliação da FAHESA/ITPAC
PALMAS sugestões para a melhoria da qualidade das atividades institucionais,
através de medidas para prevenir e/ou corrigir as falhas detectadas nas
demandas; ações de incremento e/ou ampliação das atividades elogiadas
pelos usuários.
7.3.3. Secretaria Acadêmica

A Secretaria Acadêmica é o órgão executivo auxiliar, diretamente
vinculado à Coordenação Acadêmica, que centraliza os registros acadêmicos e
administrativos concernentes ao regime didático e escolar da FAHESA/ITPAC
PALMAS.

É de competência da Secretária Acadêmica:
I - planejar, supervisionar e orientar a execução dos trabalhos de registro
acadêmico;
II - convocar, através de edital, os candidatos classificados nos diferentes tipos
de seleção para o ingresso no Ensino Superior;
III - auditar os lançamentos da vida escolar dos alunos;
IV - coordenar os trabalhos de preparação de processos de registro e
expedição de diplomas e certificados de conclusão de curso, de graduação,
pós-graduação e extensão para registro nos órgãos competentes, quando for o
caso;
V - manter o arquivo de expedição de diplomas e certificados e seu registro;
VI - executar serviços de controle e publicação de atos de ensino;
VII - proceder a levantamentos de dados acadêmicos;
VIII - manter dados atualizados relativos ao Corpo Discente;
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IX - cumprir e fazer cumprir os despachos da Direção;
XI - instruir processos objetos de deliberação dos órgãos colegiados da IES,
para análises correspondentes;
XII - manter arquivo das atividades acadêmicas da FAHESA/ITPAC PALMAS;
XIII - manter arquivo de legislação e normas e expedir aos órgãos competentes
os assuntos pertinentes com as respectivas instruções.
XIV - coordenar os trabalhos dos setores subordinados;
XV - coordenar a elaboração do relatório anual acadêmico a ser apresentado
aos órgãos competentes;
XVI - secretariar as reuniões dos órgãos de deliberação superior da
FAHESA/ITPAC PALMAS, lavrando as respectivas atas;
XVII - expedir convocações, avisos e editais;
XVIII - fazer expedir correspondências;
XIX - autenticar e publicar atos oficiais;
XX - subscrever diplomas, certificados e certidões de sua competência;
XXI - exercer a supervisão e coordenação das funções para as quais venha a
ser designado ou que, pela sua natureza, lhe estejam afetas;
7.3.4. Assessorias da Direção Geral

As

Assessorias

da

Direção

são

órgãos

executivos

auxiliares

diretamente vinculados a Direção Geral e assessoram a realização das
atividades da FAHESA/ITPAC PALMAS.

As Assessorias da Direção tem como competência:
I - formular e acompanhar os processos das políticas administrativas em
consonância com a entidade Mantenedora;
II - estudos e projetos indicativos para a melhor tomada de decisão por parte da
Direção;
III - gerenciar, o monitorar a organização de todas as ações institucionais
visando à concretização do Plano de Desenvolvimento Institucional, sua
revisão e aprimoramento;

96

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2017 a 2021
FAHESA/ITPAC PALMAS

IV - monitorar todos os setores da FAHESA/ITPAC PALMAS visando o
desenvolvimento dos padrões de qualidade necessários à melhoria constante
dos serviços ofertados.
7.3.5. Comunicação

A

Comunicação

é

o

órgão

executivo auxiliar responsável pela

comunicação interna entre a comunidade acadêmica e os alunos egressos de
cursos da FAHESA/ITPAC PALMAS.

É de competência da Comunicação:
I - garantir a agilidade e fidedignidade das informações;
II- favorecer o bom relacionamento interno e externo;
III - manter as informações atualizadas;
IV - divulgar os canais da comunicação utilizados pela FAHESA.
7.3.6. Acervo documental da Instituição
São suas principais atividades:
- Manter organização permanente e em condições adequadas de conservação;
- Facilitar o acesso e pronta consulta ao público destinado;
- Obedecer aos prazos de guarda e destinações finais dos documentos;
- Controlar a entrada e saída de documentos.

7.4. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAL

7.4.1. Corpo Docente
Sabe-se que uma unidade geradora de conhecimento, como é uma
instituição de ensino superior, não pode ser regida por um poder centralizador
e autoritário. Por isso, a gestão da FAHESA/ITPAC PALMAS é compartilhada
com todos os atores institucionais. Talvez o ator que exerça maior contribuição
nesse processo sejam os professores. São eles que, através de diversos
mecanismos, atuam ativamente na gestão educacional, sugerindo e agindo de
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forma autônoma e proativa. A formalização desse comportamento está explícita
no Regimento, através da composição do Conselho Superior, dos Conselhos
de Curso, da Comissão Própria de Avaliação – CPA, dentre outras comissões
que possam a vir integrar a gestão da IES.
O corpo docente tem representação, com direito à voz e voto, no
Conselho Superior, na forma do Regimento.

7.4.1.2. Composição: Titulação e Regime de Trabalho
A FAHESA/ITPAC PALMAS é uma instituição que está alinhada as
políticas nacionais da educação superior, e que tem como um dos seus
objetivos fortalecer seu corpo docente no que tange à titulação, tempo de
dedicação e experiência acadêmica no magistério superior e experiência
profissional, seu quadro de docentes privilegiados aspectos já mencionados,
sempre na perspectiva de expansão.
A contratação de docentes é feita através do setor de Recursos
Humanos, num diálogo permanente com a Direção Geral e Coordenação
Acadêmica da FAHESA/ITPAC PALMAS em consonância com os valores
institucionais e as exigências legais para o exercício da docência no ensino
superior.
Um dos principais objetivos é o aumento de docentes com títulos
obtidos nos programas stricto sensu: mestrado e doutorado, reconhecidos pela
CAPES. Todos os docentes são contratados e regidos pela CLT.
O quadro abaixo demonstra o perfil docente e de tutores no momento
da elaboração deste PDI.
QUADRO DOCENTE: TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO
(Ano referência 2017)
TITULAÇÃO

QUANTIDADE

PERCENTUAL (%)

ESPECIALISTA

03

13,6

MESTRE

08

36,4

DOUTOR

11

50,0
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TOTAL

22

100,0

QUANTIDADE

PERCENTUAL (%)

HORISTA

03

31,8

PARCIAL

09

22,7

INTEGRAL

10

45,5

TOTAL

22

100,0

REGIME DE TRABALHO

7.4.2. Critérios de Seleção e Contratação
Como critério básico de renovação e ampliação ou consolidação do
quadro docente e tutores nos cursos ou pela necessidade de substituição
integral ou eventual de docente, a FAHESA/ITPAC PALMAS obedece ao
regime das leis trabalhistas (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) e o
Acordo Coletivo Sindical observados os critérios e normas internas e as
especificidades do Plano de Carreira, registrado e homologado pela respectiva
Delegacia Regional de Trabalho.
Os requisitos de titulação devem atender a legislação vigente, é exigida
a titulação mínima de especialista (pós-graduação lato sensu), com preferência
para a contratação de mestres e doutores, em especial aqueles com
experiência profissional acadêmica e não acadêmica comprovadas.
Os candidatos se submetem a análise curricular, entrevista e aula
expositiva avaliada por banca examinadora. O professor com o melhor
desempenho é selecionado para o cargo. São observados, ainda, no processo
seletivo, a formação e a experiência didática e profissional na área específica
para a vaga.
O processo para admissão do professor para área acadêmica ocorre por
demanda informada pelo coordenador de cada curso e autorizada pela Direção
Geral, mediada pelo Departamento de Recursos Humanos que convida os
candidatos à participar do processo seletivo cujos critérios divulgados em cada
processo incidem sobre a formação, o currículo e a capacidade didáticopedagógica.
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Nos processos seletivos são convidados egressos dos cursos da
FAHESA/ITPAC PALMAS, inscritos no banco de talentos da instituição ou por
meio de editais de seleção.
A contratação de pessoal é realizada conforme as demandas da IES. A
contratação é feita numa das seguintes categorias: professor especialista
(aquele que possui título de Especialista, obtido em programa de pósgraduação lato sensu de instituição credenciada ou reconhecida nos termos da
lei); professor mestre (aquele que possui título de Mestre, obtido em instituição
credenciada ou reconhecida nos termos da lei); professor doutor (aquele que
possui título de Doutor obtido em instituição credenciada ou reconhecida nos
termos da lei).
O enquadramento no sistema de referências e níveis é feito em função
da análise documental apresentada pelo interessado, de acordo com
regulamentação específica aprovada pelo Conselho Superior. A admissão de
pessoal docente se faz por meio de contrato de trabalho celebrado com a
Mantenedora, mediante aceitação dos termos da política de recursos humanos
da FAHESA/ITPAC PALMAS.
7.4.3. Plano de Cargos e Carreira

Buscando oferecer uma política de incentivo à capacitação e qualificação
aos docentes, a Instituição mantém plano de carreira e plano de capacitação
docente. O Plano de Cargos e Salários será protocolado junto ao órgão
competente.
As políticas de incentivo à formação continuada e desenvolvimento de
corpo docente da FAHESA/ITPAC PALMAS apresentam as seguintes diretrizes
básicas: contratação de docentes, preferencialmente com o título de mestre
e/ou doutor e com experiência acadêmica e profissional compatível com a
função; capacitação e apoio aos professores para o atendimento a alunos
portadores de necessidades especiais, tais como curso de LIBRAS; criação de
mecanismos de atualização profissional e docente; facilitação aos docentes,
que estejam cursando programas de relevância acadêmica.
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Além disso, são realizados: treinamento semestral com todos os
professores da instituição por meio de ações pedagógicas que envolvem
dinâmicas e discussões voltadas ao desenvolvimento profissional do docente
na área didático-pedagógica; ações de capacitação docente, no início de cada
semestre letivo, com a finalidade de oferecer treinamentos e cursos de
capacitação nas ferramentas e práticas pedagógicas instituídas pela IES;
cursos e palestras de formação docente sempre que necessários.
A FAHESA/ITPAC PALMAS conta com o assessoramento que garante o
comprometimento com as Políticas de Atendimento ao Discente. Propõe,
ainda, capacitação para docentes e colaboradores da IES, no intuito de
oferecer educação continuada, e mais uma estratégia de suporte para a
inclusão dos alunos portadores de deficiência.
A proposta é oferecer capacitação adequada aos docentes e aos
colaboradores administrativos para que todos os envolvidos no processo de
educação, inclusive quanto à acessibilidade plena, tenham condições de
desenvolver um trabalho adequado às necessidades institucionais.

7.4.4. Cronograma de Expansão do Corpo Docente e Tutores
A FAHESA/ITPAC PALMAS apresenta as seguintes metas e propostas para
seu corpo docente:
 manter e/ou ampliar progressivamente, pela contratação externa ou via
incentivo à qualificação, o total de professores mestres e doutores nos
cursos;
 reduzir os professores contratados com regime horista e concentrar a
quantidade de carga horária em sala de aula e fora dela em professores
com titulação “stricto senso” com Regime de Tempo Parcial e Integral.
Prevê-se o seguinte cronograma de expansão:
QUADRO DE EXPANSÃO DO NÚMERO DE DOCENTES
TITULAÇÃO

2017

2018

2019

2020

2021

DOUTORES

11

15

20

27

38
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MESTRES

08

11

21

33

49

ESPECIALISTAS

03

09

18

24

33

REGIME DE TRABALHO

2017

2018

2019

2020

2021

INTEGRAL

10

13

19

28

35

PARCIAL

09

16

31

39

64

HORISTA

03

06

09

17

21

7.5. C ORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
7.5.1. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E C ONTRATAÇÃO
A contratação de pessoal do corpo técnico-administrativo é realizada
conforme o desenvolvimento e crescimento da FAHESA/ITPAC PALMAS e da
necessidade de cada setor. As contratações são realizadas através do
Departamento de RH. Todos os profissionais passam por um rigoroso processo
seletivo, que incluem provas, entrevistas e, em alguns casos, simulação prática
das suas atividades.
A admissão é feita pela Mantenedora e o contrato realizado na forma da
legislação trabalhista. A contratação se dá, também, respeitando o Decreto nº
3298/99 e a Lei nº 7853/89, fixando a política nacional para integração de
pessoas portadoras de deficiências no mercado de trabalho e na sociedade. A
Direção Geral da FAHESA/ITPAC PALMAS pode realizar a seleção de pessoal
mediante concurso de provas e títulos, inclusive para progressão interna.
Todos os funcionários são capacitados e acompanhados no trabalho, de forma
contínua, em suas atividades pelos responsáveis por área. Quando da
admissão o mesmo recebe orientações gerais sobre características atitudinais
desejáveis no ambiente acadêmico, sobre qualidade na prestação de serviços
educacionais e sobre atividades técnicas específicas para cada categoria
funcional.

7.5.2. Plano de Cargos e Carreira
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O pessoal não docente é atendido pelo Plano de Capacitação e é
beneficiado pelo Plano de Cargos e Salários (PCS), que estabelece critérios de
admissão e progressão na carreira do Quadro do Pessoal Técnicoadministrativo da IES.
O Plano de Cargos e Salários, o qual será protocolado junto ao órgão
competente, objetiva regular as condições de admissão, demissão, direitos,
vantagens, progressão na carreira, deveres e responsabilidades dos membros
do quadro social da Instituição.
Considerando os cronogramas, podem comprovar-se, cotejando inúmeras
ações

implantadas

e

verificáveis, que

as

políticas

de

pessoal, seu

aperfeiçoamento, seu desenvolvimento e as condições de trabalho praticadas
são perfeitamente coerentes com o que a FAHESA/ITPAC PALMAS almeja.
A gestão do corpo técnico-administrativo da IES é coerente com o plano de
carreira (Plano de Cargos e Salários).

7.5.3. Cronograma de Expansão do Corpo Técnico Administrativo

A FAHESA/ITPAC PALMAS prevê a abertura de novas vagas para o
atendimento das necessidades da FAHESA/ITPAC PALMAS. As vagas são
solicitadas e encaminhadas à aprovação pela Direção Geral.

2017

2018

2019

2020

2021

29

42

62

71

112

Funcionários

7.6. C ORPO DISCENTE
O atendimento de qualidade ao aluno é a prioridade da FAHESA/ITPAC
PALMAS. Este atendimento envolve o trabalho didático-pedagógico, as
atividades acadêmicas, a prestação de informações e resolução de
problemas operacionais relacionados à vida acadêmica dos discentes. A
função primeira da FAHESA/ITPAC PALMAS é acolher os estudantes
oriundos da cidade do Gama, assim como de outras regiões do entorno,
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dessa forma contribuindo para o desenvolvimento social e cultural dessa
região na qual está localizado.
7.6.1. Formas de Acesso, Matrículas e Transferências

A FAHESA/ITPAC PALMAS busca formas de acesso que contribuam para
uma melhor seletividade e ampliação do número de alunos ingressantes e sua
permanência no curso.
O ingresso de novos alunos é realizado, prioritariamente, por processo
seletivo- vestibular. Na existência de vagas remanescentes, ocorre a
transferência e o ingresso de portadores de diploma de curso superior,
conforme as normas institucionais.
São três as formas de ingresso na FAHESA/ITPAC PALMAS:


Processo Seletivo: realizado semestralmente, conforme critérios
estabelecidos e tornados públicos, por meio de edital, dentro do que
preconiza a legislação vigente. Poderão ser aceitos outros processos
seletivos não realizados pela IES, tais como, o Exame nacional do
Ensino Médio ENEM, ou outros correlatos, de acordo com normas
estabelecidas nos editais de processo seletivo.



Transferência:

pode

ser

solicitada

por qualquer candidato,

regularmente matriculado em outra instituição de ensino superior,
devidamente

regulamentada

junto

aos

órgãos

competentes.

A

efetivação da transferência depende da existência de vagas. Cabe às
coordenações de curso, após estudo, a definição do aproveitamento
das disciplinas, conforme Regimento da FAHESA/ITPAC PALMAS.


Portadores de Diploma: o ingresso desta modalidade, devidamente
registrada, dependerá da existência de vagas.

Independentemente da existência de vaga, é assegurada matrícula ao
aluno transferido por força de Lei, e aos respectivos dependentes, sujeita ao
cumprimento das exigências do Regimento Interno da FAHESA/ITPAC
PALMAS.
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Tratando-se de candidatos oriundos de instituições estrangeiras, são
exigidos, além dos documentos comuns aos demais alunos, a documentação
expedida pelo estabelecimento de origem, inclusive histórico escolar,
programas, Estatutos e certificados obtidos, podendo, no caso destes, ser
solicitada a tradução feita por tradutor juramentado.
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8. Política de Comunicação com a Comunidade

8.1. AÇÕES DE C OMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE

Sobre a comunicação com a sociedade, há questões de coerência no
sentido das ações terem como foco o atingimento dos objetivos ali traçados; de
sua efetividade, considerando-se as comunidades interna e externa e ainda a
forma de operacionalização da Ouvidoria da IES.
As ações de comunicação com a sociedade da FAHESA/ITPAC PALMAS
apresentam as estratégias, recursos e qualidade da comunicação e verificam a
imagem pública da IES nos meios de comunicação social.
O Departamento de Marketing e a Assessoria de Comunicação - ASCOM
representa uma área meio para concepção e implementação de estratégias de
comunicação e marketing da Instituição. Está vinculado à Direção Geral tendo
em vista a importância de se coordenar e otimizar as atividades de
comunicação externa, bem como as de marketing institucional aos objetivos
estratégicos da Instituição. Auxilia em seu posicionamento estratégico, ao
trabalhar alinhado ao perfil da IES, sua inserção regional e perfil de seus
alunos. Considera-se importante a comunicação com todos os segmentos da
sociedade com que se relaciona direta ou indiretamente, haja visto que através
desta comunicação é fortalecida a imagem institucional.

8.2. C OMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Para a comunicação externa, a IES utiliza dos veículos de mídia: rádio, TV,
outdoor, jornal, página na internet, redes sociais e, também, serviços de
telemarketing e correspondências via correio, objetivando estabelecer a
imagem institucional junto à sociedade. Trabalha também com ações de
marketing de relacionamento, tais como: telemarketing ativo e passivo, maladireta, e-mail marketing, eventos, promoções, feiras profissões, parcerias,
convênios, impressos, etc.
A IES desenvolve procedimentos próprios de recepção de sugestões e
procedimentos de resposta, ao incluir em sua página de internet um sistema de
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atendimento a comunidade externa – “Fale Conosco”, Ouvidoria e outros, pelos
quais todos os setores poderão ser contatados.
Desta forma, procura estabelecer um sistema formal de comunicação com
o público externo de forma que a Instituição tem controle total do que é
recebido e respondido.
O setor de Marketing elabora, implanta e gerencia os ‘planos de
comunicação’ a partir de um ‘planejamento de mídia’ voltado a desenvolver e
fortalecer a imagem da marca junto ao público interno e externo.
As ações compreendem: pesquisa de mercado – tomadas de decisão,
aquisição
campanhas

de

mailings, planejamento
publicitárias:

interna

e

de

comunicação

externa,

e

parcerias

marketing

–

promocionais

(patrocínios, escolas), planejamento de mídia – eventos, atividades, datas
promocionais, materiais impressos, feiras, etc.
O “Fale Conosco”, Ouvidoria e as caixas de sugestões são outras
ferramentas poderosas que estão disponíveis tanto para comunidade externa e
interna.
Vê-se desta forma que a comunicação externa da Instituição é efetiva por
ser sistemática e por atingir a toda a comunidade. A qualidade do material de
divulgação também é de significativa qualidade. As informações são sempre
atualizadas na internet e intranet.
Internamente, a Instituição dispões dos seguintes meios de comunicação:
página na internet, sistema de intranet, boletim eletrônico, quadro de avisos,
mailings, jornal periódico e outros.
O Portal Acadêmico ambiente web que possibilita ao aluno acessar
informações necessárias à sua rotina acadêmica. De qualquer lugar que o
aluno estiver, documentos podem ser impressos, como: histórico escolar,
boletos financeiros, dentre outros; e solicitações podem ser feitas, como:
diplomas, dispensas, descontos, bolsas, estímulo à participação em eventos,
etc. Através do “docente online”, também no Portal Acadêmico, os professores
podem se comunicar com seus alunos por e-mail, além de poder deixar
mensagens dirigidas aos alunos da disciplina que ministra. Material didático
também pode ser disponibilizado através deste sistema. Os alunos podem
fazer as solicitações por via, presencial, telefone, portal, e-mail, WhatsApp, etc.
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Além disso, as informações sobre cada curso ofertado estão disponíveis na
internet como objetivos, recursos, duração, orientação sobre a formação,
conforme escrito no Regimento e exigido por lei. Tem ainda informações sobre
processos e editais de admissão, corpo docente, incentivos e bolsas para
estudantes, valor da mensalidade, serviços, procedimentos burocráticos, além
de informações sobre todos os setores da Instituição.
As coordenações de curso serão responsáveis por desenvolver e alimentar
meios próprios de comunicação com os alunos, sendo normalmente esta
comunicação realizada através de e-mails cadastrados pelo sistema acadêmico
adotado pela IES, visitas às salas de aula, quadros de avisos, memorandos,
jornais, dentre outros. Os colaboradores possuem acesso à internet e intranet,
comunicando-se também por meio formal previstos em seus processos
internos.
Através das redes sociais também se faz a comunicação com a
comunidade acadêmica. O setor de comunicação é responsável pela presença
sempre constante da IES nas redes sociais, tais como Twitter, Facebook,
canais bastante utilizados e procurados pela comunidade interna e externa.
Ha diversas outras ferramentas adotadas pela IES que são desenvolvidas,
pois a IES investe no acesso a informações e incentiva a comunicação dentro
da Instituição.
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9. Política de Atendimento ao Discente da FAHESA/ITPAC PALMAS

A FAHESA/ITPAC PALMAS tem como prerrogativa o processo educativo
que observa o educando como sujeito de autonomia que tem necessidades
que precisam ter apoio para o melhor desenvolvimento de suas atividades
educacionais, para isso, conta com uma série de serviços de atendimento e
apoio ao educando.
Assim, para tal, implementa programas e projetos específicos que visam o
apoio ao discente, dentre estes programas que demonstrem plena capacidade
de facilitar o acesso e a permanência do estudante, com ênfase especial na
promoção do intercâmbio acadêmico e cultural, bem como na investigação
científica. São eles:


Atendimento ao Discente e Garantia de acessibilidade;



Apoio à realização de eventos internos, externos e à produção
discente;



Disponibilização de bolsas e financiamento estudantil;



Acompanhamento dos egressos.

9.1. PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO DISCENTE E GARANTIA DA ACESSIBILIDADE

O aumento crescente de acadêmicos Portadores de Necessidades
Educacionais Especiais que estão chegando ao ensino superior demonstra a
importância do fortalecimento e consolidação da política da educação inclusiva.
Esta concepção pressupõe que a acessibilidade deve vir formulada de políticas
institucionais

no

âmbito

pedagógico

e

da

gestão, assegurando

aos

acadêmicos, condições plenas de participação e aprendizagem no âmbito da
IES.
No sentido de garantir aos futuros alunos a acessibilidade no que diz
respeito aos dispositivos legais e normativos, a FAHESA/ITPAC PALMAS
promove a inclusão plena, identificando a realidade no âmbito local a que está
inserida,

estabelecendo

metas

e

identificando

potencialidades

e
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vulnerabilidades

tanto

sociais,

econômicas

ou

culturais,

organizando

estratégias para o enfrentamento das fragilidades encontradas.
Por meio da gestão da IES se desenvolvem ações de formação
continuada para a inclusão, envolvendo corpo docente e discente. Promove
acessibilidade aos acadêmicos portadores de necessidades educacionais
especiais identificando as várias formas de deficiência, dificuldades de
aprendizagem, transtornos, assim como habilidades/ superdotação de seu
corpo discente.
Direciona o atendimento necessário aos PNEEs quanto a organização
de práticas inclusivas no processo de seleção em relação à elaboração de
edital, durante a realização do vestibular e na correção das provas,
contemplando a acessibilidade em todo o processo, desde o planejamento até
execução. Os Objetivos são:
- Buscar a qualidade permanente no atendimento psicopedagógico ao discente;
- Incrementar a institucionalização da política de acessibilidade e inclusão, com
a construção e desenvolvimento de políticas de inclusão e acessibilidade.
Desta forma a IES busca atuar, de forma colaborativa com os
professores dos diferentes cursos, visando à definição de estratégias
pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante ao currículo e sua
interação no grupo; o enriquecimento curricular, a compactação curricular, e/ou
a aceleração de conteúdos ou de estudos, quando aplicável, sendo assim os
recursos de educação inclusiva e acessibilidade incluem:

DEFICIÊNCIA
FÍSICA

DEFICIÊNCIA
AUDITIVA
DEFICIÊNCIA
VISUAL

SURDO CEGUEIRA

- Infraestrutura. Os projetos arquitetônicos e urbanísticos da concebidos
e implementados, atendendo os princípios do desenho universal;
- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as
atividades acadêmicas;
- Currículo, comunicação E informação. A garantia de pleno acesso,
participação e aprendizagem dá-se por meio da disponibilização de
materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; de equipamentos de
tecnologia assistida e de serviços de guia-intérprete e de tradutores e
intérpretes de Libras;
- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as
atividades acadêmicas;
- Currículo, comunicação E informação. A garantia de pleno acesso,
participação e aprendizagem dá-se por meio da disponibilização de
materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; de equipamentos de
tecnologia assistida e de serviços de guia-intérprete e de tradutores e
intérpretes de Libras;
- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as
atividades acadêmicas;
- As atividades se desenvolvem em três momentos didático-
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TRANSTORNOS
GLOBAIS DE
APRENDIZAGEM

SÍNDROME DE
ASPERGER OU
AUTISMO LEVE

pedagógicos: AEE em Libras (exploração em Libras do conteúdo
trabalhado em sala); AEE de Libras (ensino de Libras, incluindo a
criação de sinais para termos científicos conforme a necessidade, em
analogia a conceitos já existentes), ensino da Língua Portuguesa na
modalidade escrita, como segunda língua
- Ensino do método de linguagem Tadoma, Libras adaptada ao surdocego (utilizando o tato), alfabeto manual, alfabeto moon (substitui as
letras por desenhos em relevo), sistema pictográfico, que usa símbolos e
figuras para designar os objetos e ações, entre outros
- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as
atividades acadêmicas;
- Preparar material específico para o uso do estudante no núcleo de
acessibilidade e na sala de aula;
- Promover as condições para a inclusão do estudante em todas as
atividades acadêmicas;
- Desenvolver política.
- Preparar material específico para o uso do estudante no núcleo de
acessibilidade e na sala de aula .

Esta política torna as ações compatíveis com os referenciais de
acessibilidade adotados na educação superior, bem como sistematizando os
aspectos:
- Acessibilidade atitudinal - Remoção das barreiras de preconceito em relação
ao

outro. A

FAHESA/ITPAC

PALMAS

implementa

ações

e

projetos

relacionados à acessibilidade em toda sua amplitude, com a participação do
Núcleo de Apoio Discente e Acessibilidade, que é um indicativo da existência
da acessibilidade atitudinal.
- Acessibilidade arquitetônica - Eliminação das barreiras ambientais físicas,
apresentada por meio da existência de rampas de acesso, banheiros
adaptados, piso tátil, estacionamento priorizado, indicadores em braile, etc.
- Acessibilidade metodológica - Relacionada à atuação docente em sala de
aula com promoção de processos de diversificação curricular, flexibilização e
utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem de alunos PNE.
- Acessibilidade nas comunicações – Remoção de barreiras na comunicação
interpessoal, escrita e virtual. Presença de intérprete na sala de aula em
consonância com a Lei de Libras – e Decreto de Acessibilidade, laboratórios de
informática, etc.
- Acessibilidade Digital – Eliminação de barreiras de comunicação digital,
equipamentos e programas adequados, de conteúdo e apresentação da
informação em formatos alternativos. Acervo em formato acessível ao
estudante especial.
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Caso seja verificada a dificuldade do discente em aprender e
acompanhar o grupo, são oferecidos recursos adequados, reestruturação
curricular e metodologias diferenciadas, assim como uma última alternativa,
outra opção de curso como demonstração a concretização da inclusão.
Sendo evidenciada a necessidade do treinamento de profissionais
envolvidos

no

processo

ensino-aprendizagem,

como

coordenadores,

professores e demais funcionários com especialistas em cada área, é oferecido
suporte para o atendimento ao aluno.
O processo ensino aprendizagem demanda o envolvimento interpessoal
professor aluno, bem como com muitos outros funcionários dentro do âmbito
acadêmico, embora

tenha

o

público alvo definido como discente, o

envolvimento de demais atores do processo da educação superior se faz
necessária, tanto da esfera administrativa, quanto à esfera diretorial, e todos
aqueles que estão direta ou indiretamente integrados à vivência do estudante
da FAHESA/ITPAC PALMAS.
São direcionados instrumentos técnicos em formato devolutivo para as
coordenações de curso, para direcionamento de metodologia a ser utilizada em
sala de aula pelos docentes daquele curso. Assim, como direcionamento em
formato relatório para a Coordenação Acadêmica ao final de cada semestre
com as demandas apresentadas ao Núcleo e as atividades por ele efetivadas.

9.2. PROGRAMA DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNOS, EXTERNOS E À
PRODUÇÃO DISCENTE

A FAHESA/ITPAC PALMAS possui um programa de apoio à participação
de alunos em eventos de diversas naturezas, internos e externos, tais como:
cursos, programas de capacitação, oficinas, visitas técnicas, seminários,
projetos de voluntariado, dispensa de aulas, dentre outros, destinando,
anualmente, uma verba específica no seu orçamento para essas atividades.
Os projetos são analisados e aprovados em termos da pertinência,
importância e viabilidade para o curso e para o aluno. Após aprovação são
encaminhados à Coordenação Acadêmica para adequação orçamentária e
operacionalização, em conjunto com os proponentes. No caso de apresentação
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de trabalho em congressos ou outros eventos similares, o aluno expositor deve
apresentar previamente à Coordenação Acadêmica, para aprovação, e
posteriormente poderá realizar o envio à comissão organizadora do congresso.
A Biblioteca está à disposição dos alunos para catalogar e divulgar
trabalhos de conclusão de curso, dissertações, monografias, teses, entre
outros. Além disso, dispõem de acesso livre à internet e os alunos podem
utilizar o site onde há um espaço para divulgação de seus trabalhos e de seus
projetos de extensão.
9.3. PROGRAMADEBOLSASEFINANCIAMENTOESTUDANTIL

O Programa de Bolsas da FAHESA/ITPAC PALMAS, esta voltado
especificamente para a capacitação de recursos humanos e para o fomento à
pesquisa.
O programa opera com base em um eficaz instrumento de estímulo aos
agentes dos processos de ensino, pesquisa e extensão.
Todas as concessões de bolsas, em suas diferentes modalidades, são
concedidas impessoalmente, segundo critérios estabelecidos na Política de
Concessão de Bolsas e Financiamento Estudantil.
São objetivos principais do programa de bolsas:
I - Apoiar a capacitação do corpo docente e discente, para a busca da
excelência nos cursos de graduação e atendimento às disposições legais
pertinentes;
II - Estimular a participação discente necessária à implantação e/ou
desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão;
III - Viabilizar a implantação de programas de pós-graduação stricto
sensu;
IV - Contribuir para a elevação e manutenção dos padrões institucionais
de qualidade almejados pelos processos de autoavaliação e de avaliação
externa;
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V - Favorecer a dedicação dos discentes enquanto requisito importante
para a qualidade do ensino e da pesquisa e condição para a formação
continuada.
Estão previstas na FAHESA/ITPAC PALMAS diversas modalidades de
bolsas.
Cada modalidade de bolsa conta com critérios próprios para solicitação,
concessão e renovação. Os critérios são definidos de acordo com as
características de cada bolsa, condicionados ao equilíbrio financeiro e aos
interesses acadêmico-pedagógicos da instituição. As solicitações para as
diversas modalidades de bolsas ocorrem de acordo com o calendário
acadêmico da Instituição.

9.4. PROGRAMA DE ATENDIMENTO PARAALUNOS EM MOBILIDADE

Mobilidade Acadêmica e Internacionalização é o processo que possibilita ao
discente matriculado em uma instituição de ensino estudar em outra e, após a
conclusão dos estudos, a emissão de atestado de comprovante de estudos,
obter o registro em sua instituição de origem.
A FAHESA/ITPAC PALMAS entende por Mobilidade Acadêmica e
Internacionalização o processo pelo qual o aluno desenvolve atividades em
instituição de ensino distinta da que vem mantendo vínculo acadêmico seja ela
pertecente ao Sistema Federal de Ensino Brasileiro seja de instituição
estrangeira.
Podem ser consideradas Instituições parceiras aquelas com a qual a IES
possui termo de cooperação (ou similar) devidamente celebrado.
São

consideradas

como

atividades

de

Mobilidade

Acadêmica

e

Internacionalização aquelas de natureza acadêmica, científica, artística e/ou
cultural, como cursos, estágios e pesquisas orientadas que visem à
complementação e ao aprimoramento da formação do estudante da graduação.
É

permitido

o

afastamento

temporário

do

estudante

regularmente

matriculado na FAHESA/ITPAC PALMAS, para estudar em outra instituição de
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ensino nacional e estrangeira, prevendo que a conclusão do curso se dê na
instituição de origem. São finalidades da Mobilidade Acadêmica:

I.

Promover a mobilidade estudantil como forma de integração entre

as comunidades nacional e internacional, visando o compartilhamento e a
difusão de conhecimentos que favoreçam a qualificação do aluno;
II.

Proporcionar

o

enriquecimento

da

formação

acadêmico-

profissional humana do aluno de graduação, por meio da vivência de
experiências

educacionais

em

instituições

de

ensino

nacionais

e

estrangeiras;
III.

Promover a interação do estudante com diferentes culturas,

ampliando a visão do mundo e o domínio de outro idioma;
IV.

Favorecer

a

construção

da

autonomia

intelectual

e

do

pensamento crítico do aluno, contribuindo para o seu desenvolvimento
humano e profissional;
V.

Estimular

a

cooperação

técnico-científica

e

a

troca

de

experiências acadêmicas entre alunos, professores e instituições nacionais
e internacionais;
VI.

Dar crédito à educação global, ao rompimento das barreiras

geográficas do ensino e na saudável troca de saberes e experiências como
complemento

a

formação

profissional e

acadêmica

de

alunos

e

colaboradores;
VII.

Contribuir para o processo de internacionalização do ensino de

graduação das Instituições de Ensino pertencentes a Mantenedora.

9.6. PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS

A FAHESA/ITPAC PALMAS valoriza a experiência dos profissionais
que estão passando pelo ambiente acadêmico e que, após sua formação,
possam contribuir com a visão das condições de mercado de trabalho, das
exigências em relação aos conhecimentos, às competências e às habilidades
profissionais. Assim, o acompanhamento de egressos representa renovação
institucional que, a partir do contato com ex-alunos, suas realidades
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pessoais, acadêmicas e profissionais, apreendem dados significativos do
contexto profissional de cada curso, para a atualização e o enriquecimento do
ensino de Graduação e Pós-Graduação, da pesquisa e da extensão.
O Programa de Acompanhamento tem como objetivo estreitar o
relacionamento entre a Instituição e seus ex-discentes, desencadeando ações
de aproximação, contato direto e permanente, por meio de todas as formas de
comunicação possíveis e viáveis. Para tanto, são adotadas algumas ações, tais
como:
 Criação de uma base de dados, com informações atualizadas dos
egressos;
 Criação de espaço no site para que os egressos possam se cadastrar, a
fim de manter um diálogo constante com a instituição, oferecendo um
espaço de debates sobre sua vida profissional e atuação social;
 Disponibilização aos egressos de informações sobre eventos, cursos,
atividades e oportunidades oferecidas pela FAHESA/ITPAC PALMAS, a
fim de promover um relacionamento contínuo entre a Instituição e seus
egressos.
Além disso, o Programa de Acompanhamento dos Egressos busca
viabilizar uma linha permanente de estudos e análises sobre discentes
egressos, a partir das informações coletadas, objetivando avaliar a qualidade
do ensino e adequação da formação do profissional para o mercado de
trabalho.
A FAHESA/ITPAC PALMAS busca desde logo atender as diretrizes da
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), no que se
refere às políticas de avaliação dos estudantes, incluindo os ex-alunos. Para
tanto, dispõe de um setor que é responsável por orientar, desenvolver e
encaminhar ex-alunos para o mundo do trabalho.
O acompanhamento ao egresso objetiva coletar informações sobre
atuação na área, levantamento dos empregadores e profissionais liberais,
campos de atuação, principais demandas do mercado e principais deficiências
na formação, entre outros.
Para este acompanhamento, a FAHESA/ITPAC PALMAS se utiliza de
mecanismos adequados para conhecer a opinião dos egressos sobre a
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formação recebida, tanto curricular quanto ética, para saber o índice de
ocupação entre eles, para estabelecer relação entre a ocupação e a formação
profissional recebida. Ademais, a opinião dos empregadores dos egressos é
utilizada para revisar o plano e os programas e a existência de atividades de
atualização e formação continuada para os egressos.
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10. Responsabilidade Social da Instituição

Em consonância com as orientações nacionais acerca da função social
das instituições de ensino superior no que diz respeito à inclusão dos cidadãos,
a FAHESA/ITPAC PALMAS abraça a causa e apoia o desenvolvimento de
ações nesta área com o envolvimento de seus alunos, professores e
funcionários. Essas ações podem ser de caráter permanente ou eventual.
A coerência institucional com relação às suas ações de responsabilidade
social é considerada como ações de inclusão social, de defesa do meio
ambiente, do patrimônio cultural e da produção artística. No âmbito da inclusão
social, são apresentadas as políticas institucionais para ampliar o acesso de
pessoas vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, assim como garantir a
sua permanência.
Diante do quadro de alta vulnerabilidade social na qual a instituição está
inserida,

implementar-se-á

projetos

de

cursos

técnicos

iniciais,

de

aprimoramento e profissionalizantes gerenciados por ela própria e em parceria
com a classe empresarial, organizações não governamentais sem fins
lucrativos e órgãos públicos de acordo com a demanda do mercado de
trabalho. Os cursos ofertados são alicerçados nas demandas do setor
produtivo, garantindo ao profissional qualificado posto de trabalho e a inclusão
social do jovem com vulnerabilidade social.
A responsabilidade social, considerada, especialmente, no que se refere à
sua contribuição em relação à inclusão social, é refletida na transferência de
conhecimento e importância social de ações e impactos de atividades
científicas, técnicas e culturais para o desenvolvimento regional e nacional, nas
ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, na promoção da cidadania,
de atenção a setores sociais excluídos, nas políticas de ação afirmativa; no
incentivo e apoio ao voluntariado; ao apoio e financiamento de estudos para
alunos carentes. Em coerência com o Programa a Responsabilidade Social,
por estar inserida na busca pelo desenvolvimento sustentável, é trabalhada na
formação de profissionais, no desenvolvimento de atividades de investigação
científica, na difusão de conhecimentos e na vocação regional e comunitária
por meio de ações de extensão. Engloba a sua gestão, os docentes, os
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discentes, os funcionários e todas as atividades acadêmico-administrativas,
onde, consequentemente, traz resultados para a comunidade em geral.
Assim, a FAHESA/ITPAC PALMAS, em continuidade, almeja ampliar
projetos de excelência para a inclusão social dirigida ao público interno e
externo afirmando seu compromisso com a transformação social e melhoria da
qualidade de vida das pessoas da comunidade local e regional.

10.1. RELAÇÕES DA FAHESA/ITPAC PALMAS COM A SOCIEDADE, SETOR
PÚBLICO, SETOR PRIVADO E MERCADO DE TRABALHO

10.1.1. Programas Institucionais e Financiamentos de Estudos
A FAHESA/ITPAC PALMAS disponibiliza programas de benefício
estudantil. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados nos
cursos desta instituição. Disponibiliza-se ao discente da FAHESA/ITPAC
PALMAS diversas fontes de financiamento e bolsas.
FIES
Para se inscrever, o estudante precisa ter participado do Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio) e obtido nota média maior do que 450 pontos nas
provas, além de nota superior à zero na redação.
Além disso, o requisito de renda do FIES estabelece que, para
concorrer ao financiamento, o estudante precisa comprovar rendimento familiar
bruto mensal de até três salários mínimos por pessoa.
PROUNI
Concorrem os estudantes egressos do ensino médio da rede pública
ou da rede particular na condição de bolsistas integrais da própria escola,
assim como estudantes com deficiência. Para concorrer às bolsas integrais, o
candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um
salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta
mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.
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Para se inscrever no Programa Universidade para Todos é preciso ter
participado do Enem do ano anterior e ter obtido no mínimo 450 pontos na
média das notas do Exame. É preciso, ainda, ter obtido nota na redação que
não seja zero.

10.1.2. Inclusão Social e Educação Inclusiva
O aumento crescente de acadêmicos Portadores de Necessidades
Educacionais Especiais que estão chegando ao ensino superior demonstra a
importância do fortalecimento e consolidação da política da educação inclusiva.
Esta concepção pressupõe que a acessibilidade deve vir formulada de políticas
institucionais

no

âmbito

pedagógico

e

da

gestão, assegurando

aos

acadêmicos, condições plenas de participação e aprendizagem no âmbito da
IES.
No sentido de garantir aos futuros alunos a acessibilidade no que diz
respeito aos dispositivos legais e normativos, a FAHESA/ITPAC PALMAS
promove a inclusão plena, identificando a realidade no âmbito local a que está
inserida,

estabelecendo

vulnerabilidades

tanto

metas
sociais,

e

identificando

econômicas

ou

potencialidades
culturais,

e

organizando

estratégias para o enfrentamento das fragilidades encontradas.
A FAHESA/ITPAC PALMAS desenvolve ações de formação continuada
para a inclusão, envolvendo corpo docente e discente. Promove acessibilidade
aos

acadêmicos

portadores

de

necessidades

educacionais

especiais

identificando as várias formas de deficiência, dificuldades de aprendizagem,
transtornos, assim como habilidades/ superdotação de seu corpo discente.
Direciona o atendimento necessário aos PNEs quanto a organização
de práticas inclusivas no processo de seleção em relação à elaboração de
edital, durante a realização do vestibular e na correção das provas,
contemplando a acessibilidade em todo o processo, desde o planejamento até
execução.

10.2. ATIVIDADES EM D EFESA DO MEIO AMBIENTE, PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA
C ULTURAL, DA PRODUÇÃO ARTÍSTICA E DO PATRIMÔNIO C ULTURAL
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Para as ações de defesa do meio ambiente, da memória cultural e da
produção artística, são apresentados os programas e projetos da extensão
nestas áreas específicas visando o envolvimento da comunidade acadêmica
independente do curso no qual o estudante ou professor estejam diretamente
associados. Esta é uma ação de formação humana e cidadã e por isso
extrapola as limitações de ação dos cursos e os muros da instituição.
Para evidenciar o acompanhamento destas ações e políticas, são descritas
as estruturas administrativas e operacionais capazes de gerir os projetos e
ações que estão comprometidos com a missão, visão e valores institucionais
da FAHESA/ITPAC PALMAS.
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11. Relações e Parcerias com a Comunidade, Instituições e Empresas

A FAHESA/ITPAC PALMAS, ciente de suas responsabilidades sociais e
do seu compromisso com as demandas e necessidades sociais, almeja se
tornar um centro de referência em ensino superior do país e para garantir que o
acesso à educação se amplie colaborará para o desenvolvimento de atividades
pedagógicas e administrativas relativas aos cursos e programas ofertados.
Desta forma, desenvolve parcerias, convênios, acordos e contratos,
para a implantação e desenvolvimento de inúmeras atividades. Dentre elas,
destacamos:

I.

Estágios curriculares e extracurriculares para os alunos dos cursos

de graduação;
II.

Práticas investigativas, serviços e cursos de extensão;

III. Trabalhos de conclusão de curso, sob a forma de projetos
experimentais, consultorias, auditorias, relatórios ou projetos;
IV. Atividades complementares culturais artísticas, educacionais e
científicas;
V. Parcerias para a interação teoria-prática;
VI. Atividades sociais e desportivas;
VII. Realização de congressos, seminários, simpósios e eventos
similares,

para

interação

entre

a

comunidade

acadêmica

e

comunidade em geral;
VIII. Projetos comunitários.

A Integração dos cursos da área da saúde com o Sistema Local e
Regional de Saúde – SUS esta formalizada por meio de convênio, uma vez que
a Instituição já possui uma inserção a este cenário, mediante convênio viabiliza
as práticas acadêmicas integradas ao SUS, garantindo o atendimento aos
princípios éticos da formação e atuação profissional.
Para estabelecer um sistema de encaminhamento, acompanhamento e
controle dos estagiários nos campos conveniados, os cursos de graduação da
FAHESA/ITPAC PALMAS contam com núcleos de acompanhamento das
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atividades pré-profissionalizantes e profissionalizantes de cada curso que são
responsáveis por subsidiar as coordenações de cursos e, por conseguinte a
Coordenação Acadêmica.
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12. Autoavaliação Institucional

O Plano de Desenvolvimento Institucional da FAHESA/ITPAC PALMAS, foi
elaborado com a participação de representantes da comunidade educacional e
descreve

o

atual estágio de desenvolvimento da IES detalhando as

informações ligadas à estrutura da Instituição rumo ao Centro Superior.
Indicando, com os olhos voltados para o futuro, o rumo, os objetivos e metas
para os próximos cinco anos, bem como as estratégias e princípios que o
nortearão essa caminhada, com a certeza de estar atendendo plenamente à
demanda social ao optar pela transformação da Faculdade em Centro Superior.
Para

tanto,

a

organização

administrativo-acadêmica,

os

projetos

pedagógicos, a qualificação do corpo docente, a infraestrutura, as atividades
complementares, a investigação científica e monitoria, a avaliação institucional
e demais projetos desenvolvidos pelos alunos e professores traduzem os
objetivos para cada uma das atividades fins (ensino, pesquisa e extensão), dos
alicerces (gestão, financiamento, informação) e das áreas de cooperação
(inserção regional e interiorização). De todos os objetivos e metas traçados
nestas esferas pode-se dizer que as ações institucionais, de uma forma geral,
funcionam de forma eficaz, pois têm alcançados seus objetivos.
A FAHESA/ITPAC PALMAS reconhece o valor do processo de avaliação
institucional como recurso de gestão e de política institucional, valorizando
tanto as avaliações externas como a auto avaliação. No que se refere ao uso
da avaliação no planejamento, são resgatadas as avaliações desde início de
funcionamento das faculdades isoladas, as avaliações externas realizadas pelo
INEP nos diversos cursos e no recredenciamento da IES (avaliações in loco), o
Exame Nacional de Avaliação de Desempenho dos Estudantes - ENADE,
avaliações de conselhos profissionais assim como a aprovação dos egressos
nos mais variados concursos públicos. Evidências são destacadas para
mostrar a relação entre avaliação e planejamento envidando uma perspectiva
de melhorias dos processos de gestão e prestação de serviços.
A Comissão Própria de Avaliação fornece insumos que influenciam no
processo contínuo de avaliação evidenciando pontos positivos e pontos de
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melhoria e apontando, por meio de planos de ação novos rumos da gestão
acadêmica.

12.1. METODOLOGIA, DIMENSÃO E INSTRUMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO
PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO

A Avaliação Institucional, processo desenvolvido pela comunidade da IES,
ocorre com o intuito de promover a qualidade da oferta educacional em todos
os sentidos. As orientações e instrumentos que são propostos na avaliação
institucional apoiam-se na Lei 10.861, que instituiu o Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior - SINAES. A autoavaliação retrata o
compromisso institucional com o autoconhecimento e sua relação com o todo,
em prol da qualidade de todos os serviços que a Instituição oferece à
sociedade.
Considerando o SINAES, a FAHESA/ITPAC PALMAS, conta com uma da
Comissão Própria de Avaliação - CPA, instituindo, assim, um processo de
autoavaliação. A CPA cuida de planejar, organizar, refletir e cuidar do interesse
de toda a comunidade pelo processo avaliativo, assim com a participação e
envolvimento da comunidade acadêmica e com o apoio dos gestores da IES,
que lhes disponibilizam as informações e os dados necessários.
A Avaliação Institucional adota metodologia participativa, buscando trazer
para o âmbito das discussões as opiniões de toda comunidade acadêmica, de
forma aberta e cooperativa, e global. Os instrumentos são construídos e
aplicados com os conteúdos teóricos e práticos envolvidos nas 10 Dimensões
do SINAES, conforme Roteiro de Autoavaliação Institucional/MEC. Esses
instrumentos são aplicados a toda comunidade e atuam como objetos
intermediários e subsidiários na identificação dos problemas e possibilidades
de melhorias.
Compete, ainda, á CPA conceber, formular e propor as políticas e as
diretrizes para a avaliação institucional e docente da IES, nos termos da
legislação vigente. Esta comissão objetiva implementar, coordenar e executar o
processo permanente de avaliação institucional e docente na instituição. Para
tanto, se realiza semestralmente, uma pesquisa de autoavaliação institucional
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que envolve alunos, funcionários, professores e gestores, além de um estudo
junto aos egressos.
Contudo, a FAHESA/ITPAC PALMAS conta, ainda, com os processos
avaliativos que ocorrem internamente nos cursos, objetivando o monitoramento
mais aprofundado dos mesmos pelas coordenações. Esses processos serão
motivados e desenvolvidos pelos Conselhos dos Cursos.
A principal contribuição do processo de autoavaliação encontra-se além do
fato de congregar toda a comunidade acadêmica no intuito de melhoria
contínua, tem a partir da análise dos seus resultados a revisão e definição de
metas, ações de melhoria enfim, a retroalimentação do planejamento
estratégico da IES.

12.2. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Os dados coletados são discutidos entre os membros da Comissão Própria
de Avaliação – CPA em reuniões, nas quais são propostas ações de melhorias
para os pontos negativos apontados pela comunidade acadêmica e ressaltados
os pontos positivos, sendo levadas em consideração as sugestões e
recomendações de cada representante da CPA. Assim, o planejamento de
ações acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados das avaliações
acontece mediante reuniões com os responsáveis pelos setores envolvidos.
Para efetivar esse acompanhamento das ações, as reuniões devem ser
lavradas em atas e levadas ao conhecimento da gestão institucional para os
devidos planejamentos ou ações futuras.
Após

a

realização da avaliação institucional e, posteriormente, a

elaboração do relatório final com as propostas de ações de melhorias
recomendadas pela Comissão Própria de Avaliação – CPA. Após reunião com
a Direção Geral e Coordenação Acadêmica, reunir-se-á também com os
representantes da mantenedora para aprovar o plano de trabalho e, em
seguida, se realiza o trabalho de divulgação, tanto para comunidade acadêmica
como para comunidade externa.
Como instituição de ensino superior, recorre ainda a indicadores externos
para observar a qualidade dos seus serviços ofertados. O primeiro indicador é
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o ENADE que busca avaliar o nível do produto da IES (aluno) por meio da
adoção de um exame nacional segmentado por curso de graduação. Uma
segunda avaliação externa que é realizada pelo MEC refere-se às condições
de oferta de cursos, com a avaliação in loco realizada pelo INEP. Uma terceira
avaliação considerada é aquela realizada por conselhos profissionais.
Outro indicador que merece atenção é a concorrência pelas vagas no
processo vestibular que de certa forma refletem a visibilidade da qualidade da
IES

para

o

público

externo. O mesmo

ocorre

quanto

ao nível de

empregabilidade dos egressos dos cursos da FAHESA/ITPAC PALMAS. A
avaliação sobre a inserção no mercado de trabalho nos mostra quão eficaz é o
aprendizado ofertado pela instituição.
Desta feita, o processo de autoavaliação institucional está implantado e
atende de maneira excelente às necessidades institucionais, como instrumento
de gestão e de ações acadêmico-administrativas de melhoria institucional.

12.3. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA, TÉCNICA E
ADMINISTRATIVA INCLUINDO A ATUAÇÃO DA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO

A Comissão Própria de Avaliação – CPA ao assumir a responsabilidade de
avaliar a Instituição de forma sistêmica e contínua, conta com a participação da
maioria dos agentes da comunidade acadêmica. Tal participação considera-se
própria do processo avaliativo, pois o mesmo ao objetivar conhecer as
diferentes ações e realidades institucionais, necessita das diversas áreas do
conhecimento para o desenvolvimento dos instrumentos de pesquisa, da
aplicação, da tabulação, entre outros meios de coleta de dados. Desta forma, a
CPA conta em sua estrutura com representantes do corpo docente, discente,
técnico-administrativo e da comunidade externa.
Internamente, além da participação dos membros da CPA outros setores
institucionais são envolvidos. Há o apoio incondicional da área de informática,
marketing, para citar alguns, além da participação de professores outros
especialistas nas mais diversas áreas de abrangência da instituição.
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12.4. FORMAS DE UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES

A análise considera a evolução e o desempenho das estruturas
institucionais com relação aos propósitos estabelecidos neste PDI e a busca da
contínua melhoria na qualidade da oferta dos serviços educacionais e do
processo

de

ensino

aprendizagem. Ademais,

se

busca

destacar as

potencialidades antevistas e ainda não apropriadas pela instituição.
Os resultados das avaliações externas são matérias-primas de análises e
debates da comunidade acadêmica. No que se refere aos resultados das
avaliações das comissões externas do INEP e do ENADE, a análise começa
pelos Colegiados de Cursos. O Coordenador discute os relatórios elaborados
pelas visitas e pelas avaliações do ENADE. A partir de então os cursos passam
a incorporar as sugestões dadas pela comissão de avaliação, bem como a
partir da discussão dos pontos fracos das avaliações, o Colegiado do Curso irá
propor, então, um plano de ação. Os resultados da Avaliação Institucional são
apresentados por meio do relatório de autoavaliação da CPA.
A divulgação dos resultados obtidos pelas avaliações internas realizadas,
seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito administrativo, são amplamente
socializados pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, por meio de banners,
dos

blogs

dos

cursos, do

site

institucional, dos

quadros

de

aviso

estrategicamente espalhados pela Instituição. Além disso, a divulgação é feita
junto à comunidade acadêmica, por meio de reuniões e encontros, tais:
- Aos discentes: no encontro de líderes (representantes de turmas);
- Aos docentes: por meio de material confeccionado para a distribuição e
divulgação dos resultados individuais mão a mão, de uma forma esclarecedora
e ética, além de uma palestra proferida em encontro pedagógico;
- Ao corpo técnico-administrativo cabe a divulgação em reuniões periódicas
administrativas.
Em todos os encontros citados a cima, há espaço aberto ao diálogo
aceitando-se sugestões e observações pertinentes de cada um dos atores
envolvidos.
Após a realização de cada avaliação institucional, que correm duas vezes
ao ano, a Comissão Própria de Avaliação – CPA trabalha na elaboração de
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relatórios parciais de avaliação e no relatório final elencando as ações de
melhorias recomendadas. A CPA se reúne para consolidar os dados
evidenciados pela avaliação Institucional, deliberando sobre os mesmos na
forma de relatório. O relatório é feito por meio da comunicação dos dados
obtidos, visando à melhoria do programa institucional, com a adoção de
mudanças de atitudes das pessoas que fazem parte do processo, a fim de que
melhore seu desempenho profissional, quando necessário.
Anualmente, a Instituição deposita no Sistema e-MEC o Relatório da
Autoavaliação da FAHESA/ITPAC PALMAS, que contempla todos os cursos de
graduação e de pós-graduação, além das atividades de gestão, extensão,
pesquisa etc.
O relatório de autoavaliação elaborado pela Comissão Própria de
Avaliação – CPA da IES apresenta os resultados, análises, reflexões e
proposições, de forma clara e exclusiva, para subsidiar planejamento e ações
que venham colaborar com a solução dos problemas detectados.
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13. Infraestrutura Física e Instalações Acadêmicas

A FAHESA/ITPAC PALMAS possui infraestrutura adequada para as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, capazes de suprir as demandas
das comunidades interna e externa, conforme especificação.
13.1. INFRAESTRUTURA FÍSICA

As

instalações

administrativas

da

FAHESA/ITPAC

PALMAS

contabilizam diversos espaços adequados ao número de usuários e para o
pleno

desenvolvimento

das

atividades

administrativas

que

ali

são

desenvolvidas e à integração de todos os órgãos que compõe a sua estrutura
educacional.
As instalações administrativas são isoladas de ruídos externos, com boa
audição interna, ventilação adequada às necessidades climáticas locais,
quando necessário. Possuem iluminação condizente às ações administrativas
assim como mobiliários e equipamentos especificamente adequados aos
setores. São algumas instalações administrativas e acadêmicas da IES:
- Direção Geral e Coordenação Acadêmica;
- Recepção;
- Coordenação Administrativa-Financeira
- Sala de Reunião;
- Protocolo/Atendimento Geral;
- Departamento Pessoal;
- Departamento de Recursos Humanos;
- Departamento Financeiro;
- Departamento Contábil;
- Departamento TI;
- Núcleos e setores acadêmicos;
- Secretaria Acadêmica;
- Biblioteca;
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- Ouvidoria;
- Cantina e reprografia, e outras dependências.

As áreas livres (corredores e áreas de convivência) para circulação
possuem higienização e manutenção de acordo com mais exigentes padrões
com pessoal contratado pela IES.
Todas as instalações da IES são compatíveis com as condições de acesso
para portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n° 5296/2004.

13.2. INFRAESTRUTURA ACADÊMICA

A IES possui auditório com espaço físico adequado para o número de
usuários e comodidade necessária à atividade a ser desenvolvida. Os
auditórios

estão

compostos

com boa acústica, iluminação condizente,

climatização, conforto, recursos audiovisuais, acessibilidade e atende aos
requisitos de dimensão, limpeza, segurança.

13.2.1. Espaço de Trabalho para Coordenação dos Cursos e Serviços
Acadêmicos
A FAHESA/ITPAC PALMAS dispõe para os coordenadores de cursos, bem
como setores de serviços acadêmicos de salas, adequadas e suficientes ao
número de coordenadores e equipe plena utilização no desenvolvimento das
atividades acadêmicas que atendem plenamente ao funcionamento da
FAHESA/ITPAC PALMAS, todas possuem boa acústica, possuindo iluminação
condizente, climatização, sendo mobiliadas de acordo com as necessidades
das atividades a serem desenvolvidas.
O controle dos registros acadêmicos é realizado pelo sistema de gestão
acadêmica.
Alunos e docentes podem interagir com a Instituição, através da Internet,
utilizando o aluno online e o docente online do Portal Acadêmico no site
institucional.
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Sistema

Como principal sistema de informação totalmente implantado e em pleno
funcionamento,

surge

o

sistema

que

tem

como

função

principal

o

gerenciamento integrado de todas as funções acadêmicas e financeiras da
Instituição. Abrange desde o processo seletivo, passando pela vida acadêmica
dos alunos e controlando toda a movimentação de geração, pagamento e
cobrança dos alunos. Permite inclusive consultas e solicitações de serviços
pela internet quer seja pelos alunos ou mesmo pelos professores.
Portal do Aluno – Portal Acadêmico

Interface via Internet/Intranet que realiza a integração entre aluno e a IES
facilitando o acesso, inclusive de sua própria residência, aos diversos serviços
e informações da instituição, a saber:
a) Consultas a datas, horários, notas de provas e critérios de avaliação;
b) Consulta aos cursos, disciplinas e docentes da instituição;
c) Matrícula;
d) Consulta ao histórico escolar;
e) Disciplinas restantes para completar o curso;
f) Solicitação de serviços: declarações, históricos e outros;
g) Consulta à situação financeira, frente à instituição;
h) Recebimento de mensagens gerais e particulares para o aluno;
i) Conteúdo de aulas;
j) Avaliação Institucional, outros.
Portal do Professor – Portal Acadêmico

Interface

entre

o

docente

e

o

sistema, permite

realizar tarefas

administrativas através da intranet acadêmica ou Internet.
a) Consulta e alteração de datas e horários de provas;
b) Consulta aos cursos, disciplinas e docentes da instituição;
c) Agenda do docente;
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d) Entrada dos dados de frequência;
e) Lançamento de notas;
f) Controle de listas de frequência;
g) Encerramento de médias e conceitos;
h) Recebimento de mensagens gerais e particulares para o docente.
i) Inserção de planos de ensino, aulas práticas, exercícios, conteúdo de
aulas;
j) Avaliação Institucional, outros.

13.2.2. Sala de Professores

A FAHESA/ITPAC PALMAS dispõe de sala de professores que atendam
plenamente às necessidades dos cursos ofertados. As instalações para os
docentes na referida sala estão equipadas segundo a finalidade na qual se
destinam e atendem aos requisitos de dimensão, limpeza, segurança,
iluminação, acústica, ventilação, conforto, conservação e comodidade ao
número de usuários, quando do desenvolvimento das atividades acadêmicas.
As instalações para professores possuem mobiliários modernos, computadores
conectados à internet, escaninhos, etc. Possuem também funcionários para dar
todo o suporte nas atividades acadêmicas.
A sala de professores é compatível com as condições de acesso para
portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n° 5296/2004.

13.2.3. Salas de Aula
A IES dispõe de salas de aula, em período integral, adequadas e
suficientes ao número de alunos e para plena utilização dos professores no
desenvolvimento das atividades acadêmicas que atendem plenamente ao
funcionamento da FAHESA/ITPAC PALMAS, todas possuem boa acústica,
com uso de recursos instrucionais sempre que necessários e solicitados,
possuindo iluminação condizente, climatização, sendo mobiliadas conforme as
necessidades.
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Todas as salas de aula são compatíveis com as condições de acesso
para portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n° 5296/2004.

13.2.4. Espaços para Atendimento aos Alunos
A

FAHESA/ITPAC

PALMAS

dispõe

de

diversos

espaços para

atendimento aos discentes. São eles:
- Protocolo/Atendimento Geral
- Secretaria Acadêmica;
- Coordenações de Cursos;
- CPA;
- NAP;
- Biblioteca;
-Outros, como a Direção Geral, Coordenação Acadêmica, a Coordenação
Pedagógica, etc.

A Secretaria Acadêmica que objetiva receber, registrar, arquivar e atualizar
a documentação referente à vida acadêmica dos alunos da Instituição, possui
espaço condizente, incluindo a área de atendimento e sala para a Secretária,
arquivos e serviços internos.
A IES dispõe de instalações para coordenações de cursos, sala para a
coordenação pedagógica, sala de professores, sala de reuniões, sala de NDE
(Núcleo Docente Estruturante), dentre outras.
Todos estes espaços possuem iluminação condizente, ar-condicionado,
mobiliário moderno e estão adequados às ações acadêmico-administrativas a
que se destinam, bem como estão em conformidade com o Decreto n°
5296/2004 que do acesso de portadores de necessidades especiais ou
mobilidade reduzida.

13.2.5. Infraestrutura para CPA
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A IES fornece à Comissão Própria de Avaliação - CPA os recursos
materiais, recursos humanos e infraestrutura necessária à condução de suas
atividades.
O espaço destinado aos trabalhos da CPA é composto por mesa, cadeiras,
armário e computador conectado à internet. A sala é isolada de ruídos
externos, com boa audição interna, ventilação adequada às necessidades
climáticas locais, limpeza e com acessibilidade conforme legislação pertinente.
13.2.6. Gabinetes/Estações de Trabalho para Professores em Tempo
Integral–TI
São dispostos gabinetes de trabalho equipados com computadores
conectados à Internet para os professores de tempo integral e integrantes dos
Núcleos Docentes Estruturantes - NDEs dos Cursos, segundo a finalidade,
prezando

pela

dimensão,

limpeza,

iluminação,

acústica,

ventilação,

acessibilidade, conservação e comodidade.
13.2.7. Instalações Sanitárias
A IES possui instalações sanitárias distribuídas pela área, sendo divididas
entre os sexos masculinos e femininos adequadas aos portadores de
necessidades especiais, de acordo com o Decreto nº 5.296/2004 e Portaria
Ministerial nº 3.284/2003

que

atendem plenamente

a FAHESA/ITPAC

PALMAS.
As instalações sanitárias possuem portas adaptadas, barra de apoio nas
paredes, instalação de lavabos em altura acessível aos usuários de cadeira de
rodas, sem barreiras arquitetônicas e apresentam condições plenas em termos
de espaço físico, equipamentos sanitários modernos, adequação a normas de
acessibilidade e de higiene, iluminação, ventilação e limpeza.
13.3. BIBLIOTECA

As instalações específicas da Biblioteca proporcionam um ambiente
próprio para o estudo e a pesquisa bibliográfica, com espaços para leituras
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individuais e em grupos, para pesquisa pela Internet, consulta ao acervo,
presencial ou remoto, além de prateleiras e móveis próprios para a guarda do
acervo.
A biblioteca está situada em um amplo espaço, baias para leitura/estudos
individuais e salas para estudos em grupo e, demais informações constantes
da tabela no PDI da IES.
A Biblioteca é adequada ao número de usuários e aos fins a que se destina
e obedece aos critérios de salubridade, ou seja, é climatizada, bem iluminada,
limpa e segura. Além disso, este ambiente é adaptado às pessoas portadoras
de necessidades especiais e possui nas suas proximidades equipamentos de
proteção contra incêndio.
A Biblioteca possui uma área apropriada, distribuídas da seguinte forma:
-Espaço para leitura individual
-Espaço para leitura em grupo
-Espaço para acervo
-Espaço para leitura em geral
-Espaço para processamento técnico
-Espaço preferencial para alunos da EAD
-Espaço preferencial para portadores de necessidades especiais
O responsável pela Biblioteca da IES é uma bibliotecária com registro no
conselho profissional (CRB). Além dela, outros assistentes e estagiários faz o
atendimento ao público em geral, que permite o funcionamento da Biblioteca,
de segunda a sábado, para atendimento a comunidade acadêmica. A
Biblioteca atende também a comunidade externa, contribuindo, desta forma,
com a socialização do seu acervo a todos os interessados.
A IES adota uma política para expandir e modernizar o espaço físico de
sua Biblioteca, visando a qualidade de vida e do trabalho no âmbito interno.
Os espaços físicos da Biblioteca são compatíveis com as condições de
acesso para portadores de necessidades especiais, conforme Decreto n°
5296/2004.
A

Biblioteca

possui, ainda, Estatuto

próprio

de

funcionamento

e

gerenciamento do acervo, que pode ser apreciado quando necessário.
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13.3.1. Biblioteca: serviços e informatização
- Serviços

A Biblioteca oferece serviços de empréstimos, devoluções, renovações
(presenciais e pelo portal), lista de reserva, acesso à base de dados, apoio na
normalização da produção acadêmica, comutação bibliográfica.
São desenvolvidos os serviços de seleção e aquisição de material
bibliográfico, levantamento bibliográfico, tratamento da informação, preparo
para empréstimo e disseminação da informação.
O acesso ao material bibliográfico ocorre por meio de catálogo
informatizado ou ainda pela Internet. O aluno requisita, de modo presencial, o
título de interesse via funcionário administrativo (assistente da Biblioteca).
Os serviços destinam-se, exclusivamente, aos discentes, docentes e
funcionários da IES. Ao público externo é apenas reservado o direito a consulta
interna.
Estão automaticamente inscritos na Biblioteca alunos, professores e
funcionários da Instituição. Os usuários devem estar atentos às instruções
gerais e aos avisos nos murais da Biblioteca e da IES e, respeitar o Estatuto
interno da Biblioteca.
Os empréstimos são disponibilizados com prazos determinados e
renováveis por igual período, conforme a necessidade do usuário.
A Biblioteca está sob a responsabilidade de uma funcionária formada em
Biblioteconomia e, ainda, possui auxiliares e estagiários.

-Informatização
A Biblioteca está integralmente informatizada, no que se refere à consulta
ao acervo e aos recursos da pesquisa e empréstimo domiciliar. Conta com
microcomputadores para consultas ao acervo, para a pesquisa informatizada e
para o sistema de empréstimo.
Está

disponível para

seus

usuários

um sistema de levantamento

bibliográfico através do catálogo informatizado (base de dados) e que funciona
com as seguintes facilidades:
- Acesso remoto para consultas/reservas do acervo;
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- Acervo eletrônico;
- Consultas do acervo em terminais;
- Controle de movimentação de acervo (empréstimo/consultas/cobrança)
com relatórios estatísticos;
- Integração com a área acadêmico-administrativa, possibilitando o efetivo
controle na cobrança de livros não devolvidos; e
- Interligação com redes nacionais e internacionais (COMUT, IBICT,
Internet) e outras bibliotecas cooperantes (empréstimos entre bibliotecas), além
da rede interna (intranet).

Internet: disponibiliza o acervo na Internet e oferece no próprio ambiente
da Biblioteca, uma sala com computadores, onde o usuário poderá acessar e
salvar suas pesquisas.
A IES mantem ainda assinatura das seguintes bases de dados:
- EBSCO (tendo dentro desta, Fonte Acadêmica, World Politics Review ,
Academic Search Premier);
- Minha Biblioteca (com 8.197 títulos disponíveis).
A Biblioteca conta com computadores, distribuídos para o atendimento,
para a pesquisa do acervo e para a bibliotecária. Há rede WiFi para os alunos
em todo o ambiente.
Além dos terminais da Biblioteca para acesso à Internet, a comunidade
acadêmica tem à sua disposição os terminais no laboratório de informática.
A

atualização

tecnológica

desses

equipamentos

é

realizada

periodicamente, de acordo com o plano de informática determinado pelo setor
de informática. O aumento do número de terminais à disposição dos usuários
mantém a relação inicial e, de acordo com a evolução dos usuários, mais
terminais são adquiridos.
Em atenção aos portadores de necessidades especiais, há instalado o
software específico (DOS VOX - possibilita que pessoas cegas ou com baixa
visão, com um baixo nível de escolaridade, se tornem capazes de utilizar o
computador, trazendo assim muitos benefícios às suas vidas e VLIBRAS – que
possibilita a pessoas surdas a utilização do computador e materiais impressos),
teclados em Braille e fones de ouvido.
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13.3.2. Formas de Atualização e Expansão do Acervo
O acervo da Biblioteca, impresso e virtual, adquirido conforme os
projetos pedagógicos dos cursos ministrados e é permanentemente atualizado,
através da consulta aos catálogos das editoras e das indicações dos alunos,
professores, coordenadores de curso e da equipe da Biblioteca.
A Biblioteca promove a atualização e adequação do acervo, de forma
permanente, crescendo e se atualizando através de compras, doações e
permutas sendo projetada para que haja um crescimento a cada semestre, a
partir do acervo inicial. Garantindo-se um investimento de no mínimo 2% do
lucro líquido anual para tal finalidade.
A Biblioteca apresenta um acervo dimensionado acima da média da
demanda inicial prevista para os cursos e apresenta uma política de aquisição,
expansão e atualização do acervo que atende plenamente às necessidades da
FAHESA/ITPAC PALMAS.

13.4. LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

Para que os alunos tenham acesso à Internet e produzam seus
trabalhos acadêmicos, a IES disponibiliza os laboratórios de informática. Os
alunos podem acessar livremente esses laboratórios através de senha própria.
O laboratório conta com técnico que auxilia os alunos nas suas dificuldades
concernentes ao uso dos equipamentos e softwares. O técnico também é o
responsável pelo controle de entrada e saída dos alunos.
A estrutura do laboratório de informática foi concebida para atender às
necessidades de professores e dos alunos dos cursos de graduação, pósgraduação e extensão que incluem disciplinas que utilizam recursos de
informática e também para o enriquecimento curricular, tendo em vista que os
serviços

informatizados

atualmente

são

imprescindíveis

em

todas

as

profissões.
O espaço físico dos laboratórios de informática é suficiente para
atender da melhor forma possível aos usuários, de acordo com a relação
equipamentos

versus

número

de

alunos. O laboratório é dotado de
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climatização ambiental, cores apropriadas, iluminação e layout condizentes
com as atividades pedagógicas que serão desenvolvidas.
O laboratório de informática foi montado com modernos computadores,
impressoras e softwares vindo atender plenamente às atividades que ali são
desenvolvidas por alunos e professores. As necessidades decorrentes da
contínua modernização são levantadas pelos professores e prontamente
atendidas.
O laboratório de informática visa proporcionar atividades práticas que
aproximem a teoria estudada em sala de aula às vivências práticas
relacionadas ao exercício profissional das habilidades que são adquiridas
através dos cursos. A relação equipamento/aluno varia conforme a relação
laboratório/disciplina.
Os equipamentos são adequados às atividades acadêmicas dispostas
em cada projeto pedagógico de curso em quantidade que mantém a relação
equipamento/aluno compatível com o bom desempenho no ensino e dentro dos
padrões de qualidade exigidos para a avaliação do curso. Possuem acessórios
necessários às atividades planejadas e material de consumo compatível, em
quantidade suficiente.
Todos os espaços físicos de apoio à informática são compatíveis com
as condições de acesso para portadores de necessidades especiais, conforme
Decreto n° 5296/2004. Em atenção aos portadores de necessidades especiais,
os computadores possuem instalado o software específico (DOS VOX e
VLIBRAS), teclados em Braille e fones de ouvido.
O horário de funcionamento do laboratório de informática é de segunda
a sábado.
A IES dispõe do regulamento denominado, Políticas de Uso de
Laboratório de Informática, o qual descreve às normas de utilização,
manutenção e conservação do laboratório de informática, bem como direito e
deveres de seus usuários.

13.5. INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
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O sistema e recursos de informação, comunicação e recuperação de
normas acadêmicas utilizadas pela IES engloba toda a parte administrativa e
acadêmica, apresentando segurança e confiabilidade.
Há mecanismos definidos para coleta, sistematização e divulgação da
informação; mecanismos de garantia e precisão na divulgação da informação e
sua periodicidade em portais, murais, na intranet, boletins e no site
institucional. São usados serviços e recursos de tecnologia da informação e da
comunicação adequados à realidade institucional.
Os sistemas de informação e comunicação tem como objetivo fundamental
proporcionar aos educadores modernas ferramentas de apoio ao ensino,
baseadas nas tecnologias disponíveis. Estas ferramentas podem ser utilizadas,
tanto por professores quanto pelas Coordenações. São disponibilizados
recursos que permitem o enriquecimento do processo educacional e o
estreitamento do relacionamento entre professores e alunos, constituindo-se
em um instrumento sem paralelo no auxílio ao processo educacional. Esses
recursos

atendem às

necessidades

dos

processos

de ensino e de

aprendizagem, envolvendo professores, alunos, técnicos, colaboradores e a
sociedade civil.
O sistema de informação institucional da FAHESA/ITPAC PALMAS se
constitui de módulos integrados que automatizam os processos acadêmicos e
administrativos, armazenando informações, integrando as diversas áreas e
fornecendo conhecimento para as tomadas de decisões.
Além disso, recursos como tela interativa e salas de aula invertida fazem
parte dos instrumentos que compõe as inovações tecnológicas utilizadas pela
FAHESA/ITPAC PALMAS.
13.6. LABORATÓRIOS , AMBIENTES E CENÁRIOS PARA PRÁTICAS DIDÁTICAS

A FAHESA/ITPAC PALMAS dispõe de laboratórios especializados de
práticas didáticas para cursos de graduação, uma vez que, pela natureza da
atividade profissional, é requerido.
Os laboratórios para práticas didáticas são normatizados por regulamento
próprio, onde estão descritas as normas de funcionamento, utilização,
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conservação, biossegurança

e

segurança, atendendo

as

necessidades

institucionais.
Todo mobiliário/equipamentos está condizente com excelente padrão de
qualidade

quanto

à

durabilidade,

condições

de

limpeza,

segurança,

manutenção e conforto.
Quando

da

implantação

de

laboratórios

para

aulas

práticas,

a

FAHESA/ITPAC PALMAS está atenta às condições de segurança aos seus
usuários, tendo em vista que as instalações acadêmicas são espaços
destinados às funções acadêmicas. Assim, planeja suas edificações para
atender todas as condições de segurança e biossegurança com saídas de
evacuação sinalizadas para o caso de emergência e com equipamentos
adequados e de fácil acesso, proporcionalmente distribuídos, atendendo as
Normas da CIPA, além de vigilância permanente em todos os turnos, ou seja,
por vigias no turno da noite e segurança durante o dia.
A qualidade dos recursos materiais específicos está coerente com o
projeto pedagógico de cada curso, favorecendo a aquisição e ampliação do
conhecimento e o exercício de práticas profissionais.
Estão

regulamentadas

e

implantadas

as

normas

de

segurança,

biossegurança e conservação que são demandadas de um esforço coletivo de
todas as pessoas que estão ligadas direta ou indiretamente a esses
laboratórios, pois, um ambiente laboratorial organizado e disciplinado favorece
a credibilidade da Instituição e de todos que lá trabalham. O serviço de
higienização dos laboratórios é um passo importante para garantir a limpeza
das áreas internas e externas - piso, teto, paredes, janelas, portas, bancadas,
equipamentos, ar condicionado - recolhimento de lixo e dedetização. Os
laboratoriais possuem sinalizações de risco que permitem identificar a melhor
saída, em caso de emergência, bem como as condições de permissibilidade de
acesso àquelas áreas.

Encontram-se em funcionamento os seguintes Laboratórios:

- Laboratório de Anatomia de Peças Orgânicas;
- Laboratório de Anatomia de Peças Sintéticas;
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- Laboratório de Habilidades Médicas;
- Laboratório de Informática I;
- Laboratório de Informática II;
- Laboratório Multidisciplinar I;
- Laboratório Multidisciplinar II;
- Laboratório Multidisciplinar III;

- Laboratório de Pesquisa (Biblioteca);
- Sala de Interpretação Radiológica;
- Pré-Clínica Odontológica;
- Clínica Odontológica;
- Clínica Arena;
- Ambulatório Escola;
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14. Demonstrativo de Capacidade e Sustentabilidade Financeira

Segundo o patrimônio da Mantenedora, colocado a serviço da IES, é
administrado por pleno direito e das resoluções específicas da Mantenedora.
A manutenção e o desenvolvimento da IES, se faz por meio de
dotações orçamentárias da Entidade Mantenedora; dotações que a qualquer
título lhe concedam os poderes públicos, entidades privadas ou físicas; e
anuidades e taxas escolares.
Tais recursos são gerenciados pela Direção Geral e Coordenação
Acadêmica a fim de dar suporte à operacionalização das políticas voltadas para
os programas de ensino, investigação científica, extensão e pós-graduação,
além da manutenção e melhorias em sua infraestrutura física e acadêmica.
Para isso, são definidos critérios de alocação dos recursos. Os recursos são
alocados de acordo com a previsão orçamentária.
Os recursos financeiros são oriundos essencialmente do recebimento
das mensalidades dos cursos de graduação, pós-graduação, extensão, taxas e
dotações financeiras da Mantenedora e são regidos pelo orçamento da
Instituição que disciplina a previsão da receita e a fixação das despesas. Uma
vez captados recursos, estes são alocados para as atividades de ensino,
pesquisa, extensão e gestão para que se possam suprir suas necessidades em
decorrência da realização das atividades planejadas a serem executadas.
Também

são

mantidas

as

atividades

operacionais, investimentos

em

infraestrutura da IES, aquisição de materiais e equipamentos para a área
administrativa e laboratórios assim como o efetivo pagamento de suas
obrigações legais.
A Direção da FAHESA/ITPAC PALMAS, com o apoio da Coordenação
Acadêmica é o responsável pela gestão estratégica e operacional das finanças
e compatibilização dos recursos recebidos com as necessidades institucionais,
visando à manutenção do equilíbrio financeiro da Instituição, através do
acompanhamento

sistemático

da

receita/despesa

e

indicadores

de

desempenho.
O desempenho econômico-financeiro e o comportamento e evolução
da receita e da despesa são monitorados pela Mantenedora. Ressalta-se a
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estreita colaboração entre a Mantenedora e a Mantida, por intermédio de seus
dirigentes superiores, o que facilita a promoção das atividades consideradas
adequadas, a cada momento do crescimento institucional.
Os ajustes são promovidos sempre que necessário, na receita,
despesa ou nos investimentos através de revisões orçamentárias.
Com

planejamento

e

prioridades

bem

definidas,

os

recursos

provenientes das mensalidades são aplicados diligentemente em favor do seu
projeto educacional e, consequentemente, dos alunos. Essa prática assegura
para que o desenvolvimento da IES seja efetivo e previsível.
Vale ressaltar que a FAHESA/ITPAC PALMAS, manterá vários
programas na área acadêmica para captação e manutenção dos alunos que,
além de ajudá-los na efetivação dos seus estudos superiores, contribuirá para
a realização da receita prevista, possibilitando à Instituição o cumprimento do
seu

plano

de

investimentos

e

das

despesas

de

custeio.

Para

o

acompanhamento da inadimplência, há um setor responsável que analisa
alternativas de pagamento dos débitos vencidos, para possibilitar ao aluno a
continuidade dos estudos.
O orçamento é uma ferramenta indispensável para que os gestores
acompanhem as finanças da Instituição, comparando o previsto com o
realizado. Ele é elaborado de forma participativa, englobando todos os setores
e núcleos da Instituição.
A Contabilidade é, objetivamente, um sistema de informação e
avaliação destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises
econômicas, financeiras, físicas e de produtividade, reunindo, no balancete, as
informações de todos os setores responsáveis pela geração de despesa e de
receita, para avaliação contábil da Instituição. Tem como principais funções a
execução da contabilização de operações financeiras e de bens patrimoniais, o
registro e a escrituração contábil da documentação e dos atos e fatos
administrativos, a elaboração das demonstrações contábil e financeira, a
análise e conferência da documentação das transações, a manutenção dos
arquivos dos livros e documentação das transações, a elaboração de
programas e procedimentos para encerramento do balanço geral e atualização
do plano de contas.
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A gestão orçamentária e a gestão econômico-financeira são de
responsabilidade do Diretor Geral, a quem cabe liberar os pagamentos dos
recursos humanos (professores, técnico-administrativos e colaboradores) e
outras despesas de custeio, de acordo com orçamento operacional.

Demonstrativo da Receita Prevista e Plano de Investimentos para o
período de vigência deste PDI
Demonstrativo
Financeiro

2017

2018

2019

2020

2021

RECEITAS
(Mens. dos boletos)
Anuidade /
Mensalidade(+)
Bolsas(-)

9

R$ 20.057.704,32

R$ 41.098.206,23

R$ 61.818.526,47

R$ 86.045.313,26

R$ 11.250,00

R$ 20.057,70

R$ 41.098,21

R$ 61.818,53

R$ 86.045,31

Diversos(+)
(Fies ou outros aos
alunos)
Financiamentos(+)
Inadimplência(-)

R$ 4.463,99

R$ 24.069,25

R$ 49.317,85

R$ 74.182,23

R$ 103.254,38

R$ 292.019,45

R$ 1.574.529,79

R$ 3.226.209,19

R$ 4.852.754,33

R$ 6.754.557,09

R$ 464.999,13

R$ 2.507.213,04

R$ 5.137.275,78

R$ 7.727.315,81

R$ 10.755.664,16

Serviços(+)

-

-

-

-

-

Taxas(+)

-

-

-

-

-

DESPESAS
Acervo Bibliográfico(-) R$ 1.040.384,00
Aluguel(-)
Despesas
Administrativas(-)
Encargos(-)
Equipamentos(-)

R$ 340.980,97

R$ 698.669,51

R$ 1.050.914,95

R$ 1.462.770,33

R$ 96.000,00

R$ 102.720,00

R$ 109.910,40

R$ 117.604,13

R$ 125.836,42

R$ 1.083.790,00

R$ 2.467.097,63

R$ 5.055.079,37

R$ 7.603.678,76

R$ 10.583.573,53

R$ 923.280,00

R$ 1.200.264,00

R$ 2.465.892,37

R$ 3.709.111,59

R$ 5.162.718,80

R$ 5.200.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.230.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 2.300.000,00

R$ 75.000,00

R$ 75.000,00

R$ 75.000,00

R$ 75.000,00

-

-

-

-

Eventos(-)
R$ 33.000,00
Investimento (compra
de imóvel)(-)
Manutenção(-)

R$ 2.056.425,00

R$ 300.000,00

R$ 300.000,00

R$ 450.000,00

R$ 450.000,00

Mobiliário(-)

R$ 1.800.000,00

R$ 500.000,00

R$ 578.523,21

R$ 986.542,15

R$ 1.352.164,23

R$ 1.805.193,39

R$ 3.698.838,56

R$ 5.563.667,38

R$ 7.744.078,19

R$ 7.020.196,51

R$ 14.384.372,18

R$ 21.636.484,27

R$ 30.115.859,64

R$ 50.144,26

R$ 102.745,52

R$ 154.546,32

R$ 215.113,28

R$ 30.086,56

R$ 61.647,31

R$ 92.727,79

R$ 129.067,97

Pagamento Pessoal
R$ 580.560,00
Administrativo(-)
Pagamento
R$ 645.792,00
Professores(-)
Pesquisa e Extensão(R$ 21.410,00
)
Treinamento(-)

R$ 61.328,00
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